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ka chodník zo zámkovej dlažby napojený
na prístupovú cestu.
Ukončenie výstavby je plánované v prí
pade priaznivého počasia na piatok 27. no
vembra. Súčasťou plánovanej obnovy tohto
areálu bude aj úprava futbalových brán
a kopca situovaného vo východnej časti. Ko
pec s priľahlým okolím bude po vyčistení
od náletovej zelene upravený na obľúbenú
cyklokrosovú dráhu.
Pomoc pri jej realizácii prisľúbili organi
zátori známeho cyklistického podujatia
Stupavský maratón. Revitalizáciu detského
ihriska na Budovateľskej ulici pripravilo
mesto Stupava, financovaná je z mestského
rozpočtu. Súčasné vedenie mesta Stupa
va chce každoročne postupnými krokmi
zlepšovať podmienky pre pohybové aktivity
detí, mládeže aj dospelých. Plánovanou revi
talizáciou v roku 2016 prejde aj ďalšie zaned
bané mestské detské ihrisko na Jilemnického
ulici.

Pribudlo detské ihrisko

Mesto Stupava má aktuálne vo svojej správe len dve funkčné verejné
detské ihriská. Nepriaznivá situácia sa koncom tohto roka začína meniť,
práve finišujú práce na zriadení nového ihriska na Budovateľskej ulici.

R

iadne oplotené a udržiavané mestské
detské ihriská sú situované v centre
mesta. V roku 2005 zriadilo mesto
ihrisko v areáli Materskej školy na Uli
ci Janka Kráľa, druhé ihrisko medzi
bytovými domami na Hlavnej a Ružovej ulici
prešlo revitalizáciou v roku 2014.

Milí Stupavčania,
prajeme Vám
krásne prežitie
vianočných
sviatkov, dni
plné radosti,
pokoja a lásky…

V poslednom novembrovom týždni sa začala
revitalizácia nefunkčného detského ihriska
na Budovateľskej ulici, ktoré bolo pôvodne
zriadené pred takmer štyrmi desaťročiami.
Celková voľná plocha detského ihriska je
v majetku mesta Stupava, v jeho východnej
časti sa začali v poslednom novembrovom

týždni práce na vybudovaní oploteného mo
derného detského ihriska s plochou 875 m2.
Súčasťou ihriska budú žiadané detské atrakcie,
akými sú hojdačky, šmykľavka, preliezačky,
pieskovisko, samozrejme aj s nevyhnutnými
lavičkami pre rodičov. Pre lepšiu dostupnosť
s kočíkmi prechádza celou plochou ihris

Pre pamätníkov
Detské ihrisko na Budovateľskej ulici patrilo
v minulosti medzi vyhľadávané, s nostalgiou
na tunajšie detské hry spomínajú dnešní
päťdesiatnici. Na výstavbu tohto ihriska si
spomína Ing. Svetozár Prokeš, bývalý vedúci
investičnej výstavby v stupavskej cementárni:
Ihrisko postavili svojpomocne obyvatelia blíz
kych domov.
(pokračovanie na str. 2)

Bilancia a perspektívy 2015

Dobrým a zaužívaným zvykom je koncom roka bilancovať uplynulý čas
a z výsledkov plánovať kroky do ďalšieho obdobia. Ako je na tom naše mesto?
Na úvod je potrebné dôkladne poznať stav, v ktorom sa spoločne nachádzame.
Situácia v meste nie je jednoduchá a problémy sa nedajú vyriešiť
komplexne a ani za krátky čas.
Pohľad primátora

V

äčšina majetku mesta je vo veľmi zlom
technickom stave a vyžaduje si buď
okamžitú, alebo postupnú obnovu.
Finančne najnáročnejšími aktivitami,
ktoré bude potrebné v blízkej budúcnosti riešiť,
sú kompletná výmena starej kanalizačnej vet
vy, výmena verejného osvetlenia, zlepšenie
kvality ciest, techniky zabezpečujúcej ve
rej

noprospešné činnosti v našom meste, rekul
tivácia skládky komunálneho odpadu, obnova
mestského nehnuteľného majetku. A to ešte
nehovoríme o rozvojových aktivitách, akými
sú budovanie nových zariadení, napríklad
materskej školy, dobudovanie základnej školy,
budovanie novej infraštruktúry, detské ihriská,
zariadenia pre voľnočasové aktivity obyvateľov

a podobne. Mojou úlohou a snahou je preto
využívať pravidelne priestor na informovanie
verejnosti o činnostiach, ktoré sú spojené
s fungovaním samosprávy. Okamžité riešenie
neexistuje, môžeme sa len postupnými krokmi
pokúsiť o zlepšenie. Toto riešenie závisí, samoz
rejme, od finančných možností.
(pokračovanie na str. 3)

téma mesiaca
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KRÁTKE SPRÁVY

OKRÚHLY STÔL

Prvé verejné stretnutie s primátorom
a poslancami
V piatok 13. 11. 2015 sa konalo v kultúrnom dome avizované
stretnutie primátora a poslancov s obyvateľmi mesta. Okrem nich sa
stretnutia zúčastnilo približne 60 Stupavčanov, živú diskusiu vzbudil
len prezentovaný zámer novostavby na Námestí Sv. Trojice.
Stretnutie sa začalo o 18.00 hod., prítomných privítal primátor
Roman Maroš a v rámci prvých dvoch bodov odprezentoval súčasnú
nepriaznivú situáciu v predškolských a školských zariadeniach.
V tomto školskom roku nemohlo byť pre nedostatok voľného miesta
do MŠ prijatých 150 detí, z rovnakého dôvodu hrozí o krátky čas
dvojzmenné vyučovanie v základnej škole. V podobnej nepriaznivej
situácii sa ocitajú takmer všetky samosprávy na Slovensku, najhoršia
situácia je v Bratislavskom kraji. V rámci prezentácie primátor
poskytol verejnosti informácie o navrhovaných riešeniach
a získaných financiách. Komplexné riešenie je z hľadiska finančnej
náročnosti nerealizovateľné, vedenie mesta sa preto bude snažiť
postupnými krokmi zmierňovať negatívne dopady tohto stavu.

O škôlkach a škole bez diskusie
V budúcom roku pribudne nadstavbou dvoch tried v Materskej
škole na ulici Janka Kráľa 40 nových miest. V roku 2016 mesto
počíta aj s vybudovaním modulovej stavby pre osem tried v areáli
základnej školy. Celkový objem financií na obidve stavby
je odhadovaný na 630 000 eur, vedeniu mesta sa podarilo získať zo
štátnych dotácií 335 500 eur. Zvyšnú časť bude musieť financovať
kombináciou vlastných a iných zdrojov. Po skončení prezentácií sa
nikto nezapojil do diskusie. „Zarazilo ma, že i napriek mimoriadne
zložitej situácii v uvedených oblastiach sa z radov občanov nik
neprihlásil do diskusie,“ verejne skonštatoval Ing. Stanislav Voda,
jeden z účastníkov stretnutia.

Druhá prezentácia bola rušná
Približne po pol hodine odovzdal primátor slovo investorovi a projektantovi, ktorí prezentovali zámer stavby polyfunkčného domu
na Námestí Sv. Trojice. Verejnosť sa k tomuto zámeru vyjadrovala
aj na sociálnych sieťach, ich reakcie boli vo väčšine odmietavé.
Rovnaká situácia sa zopakovala aj v reálnom prostredí sály
kultúrneho domu. V diskusiách vystupovali okrem iných aj bezprostrední susedia navrhovanej stavby. Projektu vyčítali najmä, že sa
architektonicky nehodí do daného prostredia, predimenzovanosť
a znehodnocovanie kvality prostredia a bývania v susedstve stavby.
Do diskusie sa so svojimi výhradami zapojili aj poslanci, projektant
spolu s investorom prítomných uistili, že zámer stavby nie je definitívnym riešením a budú spolu s verejnosťou hľadať prijateľné riešenie.
Verejné stretnutia za symbolickým okrúhlym stolom prispievajú
ku skvalitneniu informovanosti obyvateľov mesta. Konať sa budú
minimálne dvakrát ročne, ďalšie stretnutie s názvom Okrúhly stôl je
plánované v jarných mesiacoch budúceho roku.
Milan GREGUŠ

Foto: redakcia

ŽIADANÉ CHODNÍKY
SÚ HOTOVÉ
Obyvatelia severných okrajových častí mesta niekoľko rokov žiadali
vybudovanie predĺženia chodníkov na Malackej ulici a na Ulici
Ferdiša Kostku. Realizácia výstavby chodníkov prebehla v priebehu
novembra, ich súčasťou je aj vyznačenie priechodov pre chodcov
cez Malackú ulicu a Ulicu Ferdiša Kostku. Nové chodníky prispejú
k väčšej bezpečnosti chodcov, ktorí boli doteraz nútení prechádzať
po okrajoch dopravne vyťažených ciest s chýbajúcimi priechodmi
pre chodcov. Výstavba sa uskutočnila na základe zmluvy
o spolupráci so súkromným investorom.
(mg)

Nové detské ihrisko Budovateľská
(pokračovanie zo str. 1)

Cementáreň mala v 50. rokoch mi
nulého storočia sociálny program,
v rámci ktorého stavala byty pre
svojich zamestnancov a starala sa
aj o iné sociálne vymoženosti. Okolie
novopostavených domov upravo
vali zamestnanci, ktorí tam bývali,
v rámci brigád, ktoré si organizovali
sami. Samozrejme, že byty dostávali
najmä mladé rodiny, po dostavaní
Budovateľskej ulice tu už bývalo dosť
detí a nemali sa kde hrať, tak okolo
roku 1975 začali cementári upravovať
okolie. Projekt ihriska som spracoval
ja na jednu A4, predsedovi MNV sme
oznámili, že je to akcia Z, a ten to
požehnal.
Všetky tieto veci sme nakreslili a so
súhlasom vedenia urobili všetky
zámočnícke a zváračské práce v ce
mentárskych dielňach. Priviezli sa
na plochu a zabetónovali, nátery ro
bili aj tu bývajúce ženy. Na nakresle
nie napr. hojdačky sme nemuseli mať
nijaké iné oprávnenie a na výrobky
žiadne certifikáty. Pravdu poviem,
že sme si nerobili žiadne problémy
s tým, komu patrí tento pozemok. To
by bol dnes problém, dnešná doba je
inde.
Atraktívnymi súčasťami ihriska bol
aj kopec vhodný na sánkovanie,
futbalové ihrisko a detský bazén,
pokračuje S. Prokeš:
„Vybudovali sme tam aj brodisko,
voda siahala deťom po kolená, pre
maminy sa tam urobili lavičky,
dodnes sú tam zvyšky. Vodu sme
brali z vodovodu z cementárenského
vodného zdroja za slobodárňou,
nikto nám ju nemeral. Pre dospe
lých sme vybudovali volejbalové
ihrisko, kvôli výstavbe sme ho museli
premiestniť o kúsok ďalej, takže sme
ho stavali dvakrát. Malo i pletivové
steny, vysokú stoličku pre rozhod
cu, povrch sme potiahli liatym as
faltom. Po stavbe domov č. 8 a 10
na Kukučínovej ulici, v rámci úprav
po stavbe, sa veľa materiálu „scho
valo“ do kopcov na západnej strane
ihriska, ktoré dodnes slúžia na sánk
ovanie detí. Takisto celé dnešné fut
balové ihrisko vzniklo po úprave po
zostatkov po stavbe. Pozrite si rovinu

Uzamykanie a otváranie
ihrísk zabezpečujú
pracovníci mestskej
polície. V celom areáli
detských ihrísk je
zakázané bicyklo
vanie, fajčenie a pitie
alkoholických nápojov.
Návštevníci sú povin
ní dodržiavať čistotu
a poriadok. V prí
pade potreby volajte
zamestnancom polície
na číslo 159, prípadne
0905 621 454.

ihriska, bez geodetického zamerania
to takto vyrovnal buldozerista Paľo
Krucovčín a dodnes je to dobré,“
dodáva Svetozár Prokeš a príbeh
stavby ihriska uzatvára spomienkou
na okruh ľudí, ktorí sa o jeho vybu
dovanie zaslúžili.
„Nemôžem vymenovať všetkých, ale
za všetkých spomeniem najmä Karo
la Nepšinského, ktorý velil všetkým
zámočníckym prácam, Štefana Hó
za, Jána Šimeka či Ferina Gschilla
a veľa ďalších.“
Veríme, že nové ihrisko nadviaže
na svoju zlatú éru a stane sa opäť
významným miestom pre dnešné
deti a ich rodičov. 
Milan GREGUŠ
Foto: autor

Mestské detské ihrisko
medzi Ružovou a Hlavnou ulicou
a detské ihrisko Budovateľská
PREVÁDZKA

ZIMNÁ SEZÓNA
november – marec

LETNÁ SEZÓNA
apríl – október

pondelok
až piatok

8.00 – 17.00 hod.

8.00 – 20.00 hod.

sobota, nedeľa

9.00 – 17.00 hod.

9.00 – 20.00 hod.

Mestské detské ihrisko
na ulici Janka Kráľa (v areáli MŠ)
PREVÁDZKA

ZIMNÁ SEZÓNA
november – marec

LETNÁ SEZÓNA
apríl – október

pondelok
až piatok

8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.

8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 20.00 hod.

sobota, nedeľa

9.00 – 17.00 hod.

9.00 – 20.00 hod.

Verejné detské ihrisko pri budove MKIC
na Agátovej ulici
PREVÁDZKA

Od 15. marca do 15. novembra

denne

9.00 – 18.00 hod.

Detské ihrisko pri kultúrnom dome, vybudovalo v roku 2011
občianske združenie Fifidlo.

samospráva
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Bilancia a výhľady mesta
(pokračovanie zo str. 1)

Rozpočet mesta
Rozpočet mesta je strategický do
kument, na základe ktorého sú
prerozdeľované financie v našom
meste. Celkový rozpočet nášho mes
ta v roku 2015 je vo výške 6,5 mil. eur.
Tieto finančné prostriedky pokrýva
jú celkový chod a rozvoj nášho
mesta. Rozpočet mesta každoročne
schvaľuje mestské zastupiteľstvo
spravidla v decembri na svojom pos
lednom zasadnutí v roku. Mestské
zastupiteľstvo zároveň rozhoduje
o investičných a rozvojových aktivi
tách, ktoré sú z rozpočtu hradené.
Pre ilustráciu uvádzam požiadavky
na rok 2016 zo strany verejnosti,
mesta a mestských organizácií, ktoré
predstavujú čiastku 3,7 milióna eur.
Táto suma obsahuje investičné ak
tivity, napríklad opravu chodníkov,
ciest, obnovu majetku a podobne.
Priemerná ročná výška financií
na rozvoj mesta prostredníctvom
investičných aktivít je cca 800-ti
síc eur. Preto poslanci budú musieť
rozhodnúť o aktivitách, ktoré pod
poria, a ktoré nie.
Treba povedať, že finančné zdroje
sa v minulosti získavali vo veľkej
miere z predaja majetku. V dnešnej
situácii musí mesto Stupava konať
zodpovedne, našou povinnosťou
je udržať si svoj majetok vzhľadom
na ďalší rozvoj a aktivity do budúc
nosti.

Neprihlásení ľudia = 0 eur
Jedným z najkľúčovejších príjmov
mesta je výnos z podielu na dani
z príjmov fyzických osôb, tzv. po
dielové dane. Ide o výpočet príspe
vku zo strany štátu určený pre
samosprávy. Výpočet obsahuje via
ceré špecifiká, ale v jednoduchosti
môžeme povedať, že výška závisí vo
veľkej miere práve od počtu prihlá
sených ľudí na trvalý pobyt v danej
obci či meste.
Na základe predpokladov je v našom
meste približne 3 000 neprihlásených
obyvateľov, čo predstavuje výpadok
financií na úrovni do 400 000 eur
ročne. Ide o značnú sumu, ktorou by
sme mohli zabezpečiť rôzne rozvo
jové aktivity. Dôvody neprihlásenia
obyvateľov Stupavy na trvalý pobyt
sú rôzne. Stretávam sa aj s argument
mi, prečo by sa mal občan prihlásiť,
keď mesto pre neho „nič nerobí“.
Nemôže, pretože nemá dostatok
financií a už začína začarovaný
kruh. Ak si obyvateľ mesta nepri
hlási sem trvalý pobyt, nepodarí sa
získať potrebné financie, ktoré mestu
právom prináležia.
Je potrebné sa správať zodpovedne
voči mestu, v ktorom žijete. Ak sa
zvýši príjem mesta, môžeme viac
investovať do jeho rozvoja. Zvýši sa
spokojnosť jeho obyvateľov, a o to
nám spoločne ide.

Daňová politika
V našom meste sa neriešila daňová
politika posledné štyri roky. V po
rovnaní s okolitými obcami sa

nachádzame pod priemerom. Preto
je ďalšou možnosťou navýšenia
rozpočtu zvýšenie daní. Rozu
miem, že ide o nepopulárny krok,
ale je to jedno z reálnych východísk
v dnešnej dobe. Zámerom nie je
rapídne zvyšovanie, ktoré extrémne
zaťaží obyvateľov. Treba pokračovať
aj v poskytovaní zliav rôznym so
ciálne znevýhodneným skupinám
obyvateľstva.
Je potrebné pristúpiť k rozhod
nutiu, ktoré prinesie posun
k lepšiemu. Finančné prostriedky,
ktoré sa takýmto zvýšením dostanú
do spoločného rozpočtu, musia byť
efektívne spätne prerozdelené pre
potreby mesta.
Už v predchádzajúcom čísle som
informoval, že mojou snahou
a povinnosťou je robiť všetko pre to,
aby som získal dodatočné finančné
zdroje na podporu nášho mesta.
Za tento rok sa mi mimo rozpočtu
podarilo do mesta priniesť tak
mer 800 000 eur. Peniaze sú
účelovo viazané na aktivity spojené
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KRÁTKE SPRÁVY
PRIEMERNÁ VÝŠKA
PODIELOVEJ DANE:
približne 129 EUR
na obyvateľa.
Táto suma môže byť
medziročne rozdielna,
vzhľadom na spôsob
výpočtu podielových
daní pre mesto
– počet obyvateľov
s trvalým pobytom,
dieťa, senior, atď.

V stredu 2. decembra sa bude konať ďalšie stretnutie s primátorom
mesta Stupava. Záujemcovia môžu prísť medzi 17.00 – 18.00 hod.
do zasadačky na prízemí Mestského úradu v Stupave. Netreba sa
objednávať vopred, prijímať sa bude podľa poradia príchodu.
Cieľom stretnutí je vzájomne sa porozprávať o problémoch
občanov a nájsť možnosti ich riešenia.

s rozširovaním kapacity v základnej
a materských školách, budovaním
mestskej knižnice, ochranou parku
a zriadením svetelných priechodov
pre chodcov. Verím, že postup
ným snažením sa situácia bude len
zlepšovať pre spokojnosť obyvateľov
nášho mesta.
Roman MAROŠ
primátor mesta Stupava

NAJDÔLEŽITEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2015
Reštrukturalizácia podniku Technické služby, s. r. o.
 ískanie dotácií v celkovej výške 335 500 eur na zvýšenie
Z
kapacít v predškolských a školských zariadeniach, realizácia
v budúcom roku
 odpísanie zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej
P
dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky Hlavná
– Školská – Zdravotnícka v hodnote 1 euro
 yprázdnenie a revitalizácia objektu pre potreby Mestskej
V
knižnice Ruda Morica, príprava automatizovaného knižničnoinformačného systému
Vybudovanie jedálne v Materskej škole na Ružovej ulici
Vybudovanie nového detského ihriska na Budovateľskej ulici
 ybudovanie chýbajúcich chodníkov a priechodov pre chodov
V
na Malackej ulici a na Ulici Ferdiša Kostku
 bnova vodorovného dopravného značenia na všetkých uliciach
O
patriacich mestu Stupava
Kompletná obnova hasičského cisternového auta
Kompletná výmena okien na zdravotnom stredisku

DOPRAVNÉ ZMENY
ZÁKAZ ZASTAVENIA
Na základe opakovaných podnetov od obyvateľov mesta, týkajúcich
sa problematickej dopravnej situácie na Cementárenskej a Zdravotníckej ulici, cestný správny orgán mesta Stupava postúpil podnety
na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Malackách, odbor
Dopravného inšpektorátu. Po príslušnom legislatívnom procese bolo
na uvedených uliciach umiestnené dopravné značenie – zákaz zastavenia. Státie áut nie je povolené na Zdravotníckej ulici v úseku pred
zdravotným strediskom a na Cementárenskej ulici v úseku od Krížnej
po Kúpeľnú ulicu. Parkovanie počas bežných trhov, konaných v Sed
liackom dvore a v okolí kultúrneho domu, je zabezpečené na parkovisku pri kultúrnom dome – na voľnej ploche „Barónové“ a na parkovisku pri Materskej škole na ulici Janka Kráľa. Upozorňujeme vodičov
(mg)
na zmenu a dodržiavanie dopravných predpisov.

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU
V dňoch 15. – 17. 12. budú pracovníci Technických služieb Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov. Sklo,
papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly vytrieďte do vriec a uložte
pred vaším domom do 8.00 hod. Zber bude v jednotlivých obvodoch v nasledovných dňoch:

Získanie dotácie 40 000 eur na multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ
Rekonštrukcia komunikácie na Námestí sv. Trojice
Zámena pozemkov v Malom a Kaštieľskom parku
Revitalizácia zelene v Malom parku
 avedenie nového mesačníka s názvom Stupavské noviny,
Z
zlepšenie jeho informačného obsahu a distribúcie
Priame audiovizuálne prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 riadenie mestskej stránky na sociálnej sieti Facebook s denne
Z
aktualizovanými informáciami
Zapojenie mesta Stupava do projektu Odkaz pre starostu
 možnenie neformálnych osobných stretnutí s názvom
U
Stretnutie s primátorom
 avedenie nového verejného fóra primátora a poslancov
Z
s obyvateľmi mesta s názvom Okrúhly stôl
Spustenie charitatívneho projektu Stupavské srdce

15. 12. 2015
I. obvod: Agátová, Bernolákova, Bezručova, Cementárenská, Dlhá,
Fándlyho, Keltská, Krajná, Krížna, Kúpeľná, Lipová, Marcheggská,
Mierová, Mlynská, Na aleji, Pri majeri, Robotnícka, Rovná, Sama
Tomášika, Sládkovičova, Stredná, Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Záhradná, Zdravotnícka, Zemanská, Žabáreň,
Železničná.
16. 12. 2015
II. obvod: Devínska cesta, Pri Polankach, Bajzova, Štúrova,
Matuškova, Záhumenská, Dolná, Bottova, Hviezdoslavova, Hlavná,
Školská, Mariánska, Zvončeková, Kosatcová, Veternicová, Ľanová,
Konvalinková, Sadová, Stromová, Na Vrchnú horu, Pri Kríži,
Na Pekárkach, Na stráni, Slnečná, Krátka, Na Dieloch, Vinohradská, Karpatská, Námestie Sv. Trojice, Slovenská, Námestie M. R.
Štefánika, Cintorínska, Jaseňová, Pri Borníku, Debnáreň a Kalvárska.
17. 12. 2015
III. obvod: Bitúnková, Pri potoku, Nad potokom, Družstevná, Jána
Ondruša, Ferdiša Kostku, Pažitná, Kalinčiakova, Poľná, Ulica SNP,
Námestie Slovenského povstania, Malacká, Rímska, Prof. Ondroucha, Nová, Duklianska, Lesná, Na kopcoch, Ľ. Kraskovskej, Václava
(mg)
Honzu, Mateja Bela, Park, Obora a U Kozánka.
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OBETE VOJNY PRIPOMENULI
ČERVENÉ MAKY
Hovorí sa, že história je učiteľkou života, obraz sveta nám však
hovorí opak. Náš svet priniesol a stále vytvára množstvo vojnových
konfliktov, v ktorých nezmyselne vyhasínajú milióny ľudských životov.
Tento smutný fakt pripomína aj Deň červených makov.
Medzinárodný sviatok s názvom Deň červených makov je venovaný
obetiam prvej svetovej vojny, ktorá sa oficiálne skončila podpísaním
prímeria 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte vo vlakovom
vozni pri francúzskom meste v Compiégne. Presne v tento deň a čas sa
už od roku 1926 po celom svete konajú pamätné podujatia venované
všetkým obetiam prvého vojnového konfliktu, ktorý zachvátil celý svet.
Pamiatku obetí si aj v tomto roku uctilo mesto Stupava, ktoré
zastupovala prednostka mestského úradu spolu so zástupcami
miestnych spoločenských organizácií a združení, Zväzu protifa
šistických bojovníkov, Červeného kríža, Jednoty dôchodcov
Slovenska a klubu seniorov Pohoda. Po symbolickom zvonení
zvonov, príhovoroch prednostky Zuzany Lovíškovej a predsedu
miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska Milana Brezovského,
položili prítomní zástupcovia k pomníku pamätné vence. V prvej
svetovej vojne padlo 104 Stupavčanov, vo vtedajšej
susednej obci Mást sa z vojny nevrátilo 27 mužov. 
Milan GREGUŠ
Foto: Natália BUDAYOVÁ

MOST V MALACKÁCH
JE V PREVÁDZKE

Rekonštrukcia dopravne dôležitého mostného objektu v Malackách
je ukončená. Most bol v piatok (13. 11.) slávnostným prestrihnutím
pásky daný do prevádzky. Rekonštrukcia začala 25. mája 2015,
práce si vyžiadali náklad 900 000 eur. Sprevádzkovaním opraveného
mostu sa zmenšila dopravná záťaž v centre Malaciek a minimálne
(mg)
polhodinové zápchy v dopravných špičkách.
Foto: BSK

Zimná údržba ulíc

Zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej údržby ciest
a chodníkov je stanovené v termíne od 15. novembra
do 30. marca. Všeobecne platí, že schodnosť komunikácií
má byť vykonávaná podľa potreby denne, vrátane dní
pracovného pokoja. V Stupave tieto služby od 1. decembra
tohto roku bude zabezpečovať príspevková organizácia
Technické služby Stupava v režime od 5.00 do 22.00 hod.

Z

imnou údržbou ciest a chod
níkov sa zabezpečuje v prí
pade nepriaznivého vplyvu
poveternostných podmienok
ich zjazdnosť a schodnosť. Údržba
prebieha odhŕňaním snehu, posy
pom chemickým a inertným ma
teriálom (technická soľ, kamenivo
drobnej frakcie). Posypy sa vy
konávajú len na vopred určených
komunikáciách a prioritne na mi
estach
dôležitých dopravných
uzlov, stúpaní, zákrut, autobus
ových zastávok či pred verejnými
zdravotnými a školskými zariad
eniami. Technické služby Stupava,
upozorňujú obyvateľov, aby nepar
kovali svoje vozidlá na mestských
pozemkoch, chodníkoch a komu
nikáciách, nakoľko v takom prípade
znemožňujú udržiavanie daného
úseku. Rovnako ako v minulom
období budú Technické služby
realizovať zimnú údržbu ciest

KONTAKTY TSS
A CENNÍK PRÁC
Tel.: 02/659 34 213
Mob.: 0905 854 151
e-mail: tss@tss-stupava.sk
sadzobník
Mechanizmus: 35,00 eur
za motohodinu.
Podľa potreby bude použitý
traktor alebo zametačka.
Ručné práce: 8,50 eur
za hodinu, počet pracovníkov
podľa potreby.
Uvedené ceny sú bez DPH.

V snehovej kalamite v roku 1928 uviazol stupavský autobus

a chodníkov len na komunikáciách
vo vlastníctve mesta Stupava.
Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je
výhodnejšie odovzdávať ulice v súk
romnom vlastníctve do majetku
a správy mesta.

Kam technika
nepôjde
V súčasnosti je v meste 37 nových
obývaných ulíc, ktoré neboli
odovzdané ich vlastníkmi do ma
jetku mesta. Sú to ulice: Hodžova,
Hroznová, Hurbanova, Jaseňová,
Javorová, Jedľová, Juračkova, Ko
lakovičova, Konvalinková, Kosat
cová, Kvetná, Liesková, Ľ. Krasko
vskej, Ľanová, Moyzesova, Muštová,
Na stráni, Na vyhliadke, Nad po
tokom, Nevädzová, Osiková, Pla
tanová, Pri kríži, Pri Polankach,
Prof. Ondroucha, Púpavová, Révová,
Ruda Morica, Sama Tomášika, Stro
mová, U Kozánka, Václava Honzu,
Veternicová, Vincenta Šikulu, Vi
ničná, Zadná a Zvončeková.
Zimná údržba v týchto uliciach
bude vykonaná len na základe

TECHNIKA
NA ZABEZPEČENIE
ZIMNEJ ÚDRŽBY:
1x traktor s násypkou
na cestné komunikácie
2x traktor so zadným
pluhom na cestné
komunikácie
1x zametačka na úpravu
schodnosti chodníkov
1x Locust na úpravu
schodnosti chodníkov
V prípade kalamitnej situácie
je k dispozícii univerzálny
nakladač (UNC – CASE)
riad
nej objednávky, práce budú
vlastníkom ciest fakturované podľa
sadzobníka. V prípade potreby ob
jednania zimnej údržby v týchto
uli
ciach kontaktujte Technické
služby Stupava. 
Milan GREGUŠ
Foto: Milan KEKEŇÁK a archív redakcia
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MESTSKÁ POLÍCIA V STUPAVE
– VOLAJTE 159
Obyvatelia mesta Stupava môžu využiť
pri volaní na mestskú políciu skrátené číslo 159.
V platnosti zostáva aj telefónne číslo
02/659 34 100, prípadne 0905 621 454.

Nová aplikácia, ktorá rieši Vaše podnety

www.facebook.com/stupava.sk

www.stupava.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

MESTSKÝ ÚRAD V STUPAVE
Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
Streda 8.00 hod. – 17.30 hod.
Piatok 7.00 hod. – 12.00 hod.
ODDELENIE ÚZEMNÉHO KONANIA
A STAVEBNÉHO PORIADKU
Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
StredaNETOLERUJEME!
8.00 hod. – 17.30 hod.

VANDALIZMUS

Mestský úrad je otvorený pre stránky
aj počas obedňajšej prestávky.

VANDALIZMUS

P

odobne ako v predchádza
júcich príspevkoch si res
pondentov rozdelíme na dve
skupiny: na starousadlí
kov a novousadlíkov. Najfrek
ven
tovanejšie odpovede boli zatriedené
do niekoľkých tematických okruhov,
ktoré znázorňuje priložená grafika.
Veľkosť krúžku vyjadruje frekvenciu
výskytu daného problému v odpove
diach respondentov.
Pôvodní obyvatelia Stupavy (zelené
krúžky) vnímajú ako najväčší ak
tuálny problém mesta jeho príliš
dynamický stavebný rozvoj, ktorý
nie je doprevádzaný adekvát
nym rozširovaním infraštruktúry
a občianskej vybavenosti. S tým
súvisí aj vysoká intenzita dopravy
ako aj potreba väčšej potravinovej
predajne (supermarketu). Frekven
tovaným problémom v odpovediach
starousadlíkov boli aj bezdomovci
v meste a vandalizmus. Citlivo je vní
mané aj určité napätie v komunálnej
politike a neochota prisťahovalcov
prihlasovať sa na trvalý pobyt.
Pri pohľade na odpovede novo
usadlíkov
nachádzame
via
ce
ro
spoločných
problémových
okruhov, ale aj niektoré odlišné
témy. S presťahovaním do zázemia
mesta sa často spájajú očakávania

o kvalitnejšom bývaní v prí
jemnejšom a bezpečnejšom pros
tredí. V novom bydlisku však mnohé
predstavy prechádzajú kritickým
zhodnotením a prisťahovalci sú často
konfrontovaní s množstvom problé
mov, o ktorých pri plánovaní nového
bývania neuvažovali.
Z bohatých odpovedí zisťujeme,
že novousadlíci nie sú len pasívni
konzumenti bývania, ale mnohí
z nich sa veľmi aktívne zaujímajú

v neskorých večerných hodinách
a cez víkendy. Podobne ako starou
sadlíci by uvítali väčší supermar
ket. Kriticky vnímajú aj občiansku
vybavenosť, chýbajú im najmä
ihriská a športoviská (osobitne pre
staršie deti). Veľmi citlivo vnímajú
každý výrub zelene v meste a nepo
riadok v niektorých lokalitách.
Pri porovnaní so starousadlíkmi je
vnímanie problémov prisťahovalcov
nielen citlivejšie, ale aj oveľa

Pôvodní obyvatelia Stupavy vnímajú
ako najväčší problém mesta príliš
dynamický stavebný rozvoj.
o prostredie, v ktorom žijú a sú kri
tickí k mnohým aspektom života
v meste. Keďže ide predovšetkým
o mladé rodiny, ich kritika sme
ruje najmä k nedostatočnej ka
pacite predškolských zariadení
a zníženému pocitu bezpečia, ktorý
spôsobujú neprispôsobiví občania
a bezdomovci. Rezervy vidia aj
v dopravnej infraštruktúre (sve
telná signalizácia na niektorých
križovatkách Stupavy) a v potrebe
predĺženia MHD do Stupavy, ktoré
by zjednodušilo cestovanie najmä

konštruktívnejšie a vecnejšie. Takýto
prístup novousadlíkov môže odrážať
skutočnosť, že nie sú zaťažení
skúsenosťami a zložitými vzťahmi
vyplývajúcimi z dlhoročného bý
vania v meste. Zatiaľ čo pri starou
sadlíkoch sa často objavuje emotívne
podfarbená kritika (prípadne až
urážlivé poznámky na predstaviteľov
samosprávy), prisťahovalci majú
oveľa väčší nadhľad a dokážu
zrozumiteľne formulovať nielen kri
tiku, ale aj navrhnúť riešenia. 
Martin ŠVEDA

Vandalizmus zbytočne oberá mesto Stupava
o finančné prostriedky a poškodzuje našu
dobrú vizitku. Netolerujte ani vy takéto
správanie a v prípade potreby upozornite
Mestskú políciu v Stupave:

159

02/ 65 934 100
0905 621 454

VŽDY ČERSTVÉ INFORMÁCIE
O ŽIVOTE V NAŠOM MESTE
Pridaj sa k nám
na sociálnej sieti facebook

www.facebook.com/stupava.sk
www.stupava.sk
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Na základe opakovaných sťažností zo strany verejnosti
na zlý technický stav vozovky prechádzajúcej
Námestím Sv. Trojice, pristúpilo mesto k je úprave.

STUPAVA MÁ NOVÉ
PARTNERSKÉ MESTO

Juhomoravské mesto Kuřim sa stalo v poradí piatym partnerským
mestom Stupavy. Memorandum o partnerstve a spolupráci podpísali
24. 11. 2015 v Kuřimi primátor mesta Stupavy Roman Maroš a starosta obce Kuřim Drago Sukalovský.
Obec Kuřim je sympatické mestečko s milými ľuďmi a takmer
rovnakým počtom obyvateľov ako má Stupava. Podobnosť oboch
miest je aj v peknej okolitej prírode, inšpiráciou pre nás môžu byť
úspechy partnerského mesta, najmä v oblastiach zveľaďovania
mestského prostredia, v starostlivosti o turistický ruch a čerpaní
finančných zdrojov z dotácií a grantov. Reálne sa črtá aj spolupráca
v športovej oblasti, stupavskí hádzanári prejavili záujem zorganizovať
spoločné turnaje žiakov v hádzanej. Predstaviteľom obce Kuřim nie
je Stupava neznáma, boli oficiálnymi hosťami nedávneho podujatia
Dni zelá. Spoločným prianím je prehlbovať partnerské aktivity, vzájomne si pomáhať a čerpať inšpirácie.
Milan GREGUŠ
Foto: Martina MITICKÁ

ZDRAVOTNÉ STREDISKO
S NOVÝMI OKNAMI
V roku 1967 bolo v Stupave odovzdané do prevádzky zdravotné
stredisko s lekárňou pre tri zdravotné obvody. Okná sa po takmer
päťdesiatročnej prevádzke konečne dočkali výmeny.
Mesto Stupava pristúpilo
ku kompletnej výmene
okien v celej
budove. Nové plastové
okná prinesú budove krajší
vzhľad a prispejú k energe
ticky úspornejšej prevádzke
zdravotného strediska.
Stavebné práce sa začali
25. 11. 2015, výmena
okien prebehne do konca
tohto roka, cena diela je
23 400,79 € vrátane DPH.
Realizátorom
a zhotoviteľom prác je firma
CEVASEVIS 310, s. r. o.
(mg)
Foto: Ivan KLAS

K

omunikácia na Námestí Sv.
Trojice nebola projekto
vaná na takú intenzitu auto
mobilovej dopravy, na akú
je od skolaudovania využívaná.
Vylúčiť dopravu z námestia nie je
možné, nakoľko by sa zamedzením
úplného prejazdu áut cez námestie
obmedzil prístup do tejto časti Stu
pavy len cez jedinú a v dopravných
špičkách vyťaženú Školskú ulicu.
Vplyvom dopravy, ako aj problé
mom s technologickým prevedením

realizácie komunikácie, prichádza
lo k postupnému poškodzovaniu
dlažby. Pre zabezpečenie komu
nikácie, ako prejazdného úseku,
nebolo možné zachovať povrchovú
úpravu zo zámkovej dlažby.
Efektívnym a technicky vhodným
riešením, ktoré eliminuje pred
chádzajúce deštrukčné vplyvy bo
lo nahradenie zámkovej dlažby
v úseku najväčšieho zaťaženia
asfaltobe
tónom. Pre zachovanie
farebnosti a kontaktu s ostatnou

časťou námestia je obrusná vrstva
realizovaná z tónovaného asfal
tobetónu.
Stavebné práce začali 9. novembra,
ukončené boli po štyroch dňoch.
V piatok 13. novembra bolo ná
mestie od ranných hodín pre
jazdné, stavebné práce financované
z rozpočtu mesta realizovala firma
Skanska. 
Milan GREGUŠ
Foto: autor

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM
vyhlasuje výberové konanie

na prenájom nebytových priestorov
v budove Kultúrneho domu
na Agátovej ulici 16 v Stupave
Bližšie informácie a podmienky výberového konania
budú uverejnené od 1. decembra 2015
na stránkach www.stupava.sk, www.mkic.sk
a na úradných tabuliach mesta Stupava.
Kontakt:
Mestský úrad Stupava – MKIC, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
tel.: 02/60200935, e-mail: natalia.budayova@stupava.sk

domáce spravodajstvo
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NAŠE-VAŠE – ZŠ KPT. JÁNA NÁLEPKU

DOBRODRUŽNÁ CESTA
ZA VITAMÍNMI
V utorok 13. októbra 2015 sa žiaci našej školy vydali na zaujímavý výlet
a podnikli dobrodružnú cestu za vitamínmi. Mladší i starší zábavnou
formou hovorili o ovocí a zelenine a dôležitosti vitamínov. Skladali
potravinovú pyramídu, robili odtlačky, kreslili, strihali, lepili a vytvárali
pekné obrázky. Tretiaci a štvrtáci pripravovali chutné ovocno-zeleninové taniere a zdravé nátierky. Všade panovala radostná tvorivá atmosféra. Dobrodružná cesta sa úspešne skončila a deti sa presvedčili, že
ovocie a zelenina majú nezastupiteľné miesto v našom jedálnom lístku.
Veď ako sa hovorí: Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je
Text a foto: PaedDr. Jana STEHLÍKOVÁ
umenie. (La Rochefoucauld)

Spomienka na Ruda Morica
Meno spisovateľa Ruda Morica nesie v názve knižnica
a tiež jedna z ulíc v našom meste. Koncom novembra
uplynulo tridsať rokov od jeho smrti.

NAŠE ÚSPECHY
Srdečne blahoželáme Zarke Komínekovej, žiačke z 3. C, ktorá sa
stala víťazkou celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže Premena.
Súťaž bola vyhlásená v časopise Zips pri príležitosti 25. výročia
Bienále ilustrácií Bratislava a 50. výročia založenia BIB. Naša víťazka
Zarka sa inšpirovala rozprávkou Pavla Dobšinského – Trojruža, ktorú
práve čítajú aj v škole. Dielko sa jej naozaj podarilo a páčilo sa aj
porote. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Slávnostné odovzdávanie cien sa udialo počas knižného veľtrhu
Bibliotéka v bratislavskej Inchebe. Pri odovzdávaní cien bolo veselo.
O zábavu sa postarali žiaci našej školy, naši tretiaci z 3. C triedy, ktorí
spolu s víťazkou zahrali modernú rozprávku o stratenej princeznej,
zahrali na flaute a zaspievali peknú pesničku. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať našim žiakom, ktorí vzorne reprezentovali našu školu
a pani učiteľke Šulíkovej za krásny program, ktorý so žiakmi nacvičila.
Za spoluprácu ďakujeme aj rodičom žiakov, ktorí nám veľmi pomohli
pri organizovaní spomínanej akcie.
Mgr. Mária DEMETROVÁ

OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY
V dňoch 8. a 22. októbra do našej školy zavítala milá návšteva –
rozprávková postavička Osmijanko. Prišiel aj so svojou kamarátkou
Osmijankou, tetou Biznárovou. Stretol sa so žiakmi tretieho a štvrtého
ročníka, deti si prostredníctvom Osmijanka priblížili tvorbu Kristy Bendovej. Zaujímavými aktivitami si zaspomínali aj na minuloročnú súťaž
s Osmijankom a svoje vedomosti si preverili v medzitriednej súťaži.
Na záver sa všetky deti fotografovali so svojimi novými kamarátmi
Osmijankom a Osmijankou. Všedný deň sa tak odrazu stal krajším,
plným fantázie a obohatenia pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov.
Bábkari nám vtipne prerozprávali niektoré z rozprávok a my sme o niečo
múdrejší. S hrejivým pocitom pri srdiečku mohli na konci povedať len
jediné – ďakujeme! Všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutie s nimi.
Text a foto: Mgr. Dana ŠULIKOVÁ,
Mgr. Anna VIDIEČANOVÁ

T

vorivý život spisovateľa a pub
licistu Ruda Morica počas
celého novembra pripomínala
výstava jeho diel a čitateľské
doobedia. Akciu v priestoroch
stupavskej knižnice pripravili
pani Zlatica Obadalová spolu
s Beátou Tomkovičovou a poz
vali na ňu žiakov našej základnej
školy a špeciálnej základnej školy.
Mnohých čitateľov zaujala najmä
umelecky najhodnotnejšia kniha
Ruda Morica, ktorou je podľa lai
kov aj odborníkov zbierka poviedok
Z poľovníckej kapsy. Autor v nej
zachytil svoj hlboko zakorenený
vzťah k prírode a zároveň pros
tredníctvom poľovníckych príhod
ponúka svojský pohľad a vnímanie
toho, ako fungujú zákony a tajom
stvá života.
Rudo Moric prišiel na svet
v železničiarskej rodine žijúcej
v Sučanoch, v marci tohto roku by
oslávil 94. narodeniny. Odkazom
na rodisko je pseudonym R. M.
Sučiansky, ktorý okrem ďalšieho
mena Rudo Mor používal počas
tvorivých rokov. Do Stupavy sa ako
vyštudovaný pedagóg presťahoval
krátko po skončení druhej svetovej
vojny, v škole nielenže učil, ale aj
vydával detský časopis Okienko
Záhoria. Manželku Žofiu spoznal
na predstavení miestneho ochot
níckeho súboru, neskôr si dokonca
spoločne aj zahrali v hre Tanec nad
plačom.
Ich dve deti – mladšia dcéra a starší
syn si otca pamätajú ako veselého
človeka, ktorý dlhé hodiny trávil
v pracovni, odkiaľ sa ozývalo ko
vové ťukanie kláves písacieho
stroja. V rozhovore, ktorý poskytli
týždenníku Život, rozprávajú o svo
jom nadšení z toho, keď sa ich osob
nými a rodinnými zážitkami otec
inšpiroval pri opise hlavných hrdi
nov knihy Oktávia ide stovkou.
Okolie spisovateľa vnímalo ako

prózou Lyžiar Martin, po tomto
úspechu napísal minimálne jednu
knihu ročne. Na autorskom konte
má 48 diel, viacero vyznamenaní či
literárnych cien. Posledná knižka,
ktorá vyšla po jeho smrti, má ná
zov Rybka so zlatou korunkou
a je tematicky spätá s povesťami
a históriou Bratislavy. Vo svojej ob
siahlej tvorbe načrel do viacerých

vážneho a do vlastných myšlienok
ponoreného
muža,
typického
svojimi prešedivenými vlasmi
a neodmysliteľnou cigaretou medzi
prstami. Ako mnohí vedia, pani
Žofia Moricová pracovala v stu
pavskej knižnici a zomrela pred
niekoľkými rokmi vo veku osem
desiatjeden rokov. Svetom jej
manžela boli príbehy a knihy,
od šesťdesiatych rokov minulého
storočia až do svojej smrti pôso
bil vo vydavateľstve Mladé letá.
Publikovať začal počas druhej
svetovej vojny, prispieval naprí
klad do Slniečka, vtedajšieho
najznámejšieho časopisu pre deti.
Rudo Moric knižne debutoval

literárnych žánrov od rozprávok,
cestopisov (inšpiráciou bol naprí
klad pobyt vo Vietname), cez sci-fi,
románovo ladené životopisy, po
vesti až po kriminálne, reportážne
a historicky ladené príbehy. Viacero
jeho kníh preložili, a tak si našli ces
tu aj k zahraničným čitateľom.
Osudným sa spisovateľovi stala jeho
vášeň pre cigarety, ako 64-ročný
náhle zomrel na infarkt. Jeho lite
rárnu pozostalosť, ktorú tvorí
24 škatúľ plných rukopisov a najmä
pracovnej korešpondencie, sa na
chádza v depozite Matice sloven
skej. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Monika PALEČKOVÁ

rozhovor
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„Môj pracovný deň
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Mons. Félix Mikula pôsobí v Stupave ako farár už dlhých
dvadsaťšesť rokov. Bol hybnou silou obnovy farského
Kostola sv. Štefana, ktorý stojí na Námestí Sv. Trojice,
filiálneho Kostola sv. Rócha v Máste a stupavskej kalvárie.
V roku 1994 ho pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej
správy o Stupave ocenili pamätnou medailou „za výrazný
podiel pri duchovnej obnove, za výchovu detí a mládeže,
za podiel pri záchrane kultúrneho dedičstva“.
 arodili ste sa v Radošovciach,
N
vraciate sa niekedy do svojej rod
nej dediny?
Často a veľmi rád chodievam
do Radošoviec. Je to rázovitá de
dina s mnohými zvykmi a tradí
ciami podporenými zdravou vie
rou v Boha. Mám tam ešte dosť
príbuzných, s ktorými sa rád stre
távam.
 pohnutých 50. rokoch minulého
V
storočia ste prežili detstvo. Aké
bolo?
Detstvo nás, skôr narodených,
bolo celkom iné, ako je detstvo
dnešných detí. Bolo to síce detstvo
skromnejšie, ale mám pocit, že tro
chu radostnejšie – dokázali sme sa
tešiť aj z maličkostí.
 nohí chlapci snívajú o tom, že
M
v dospelosti budú kozmonautom,
prezidentom, pretekárom. Čím
ste chceli byť vy?
Sny v takom veku sú rôzne, určite
každému z nás napadnú. Čo sa mňa
týka, bol som oslovený skôr prak
tickými povolaniami.
 xistuje udalosť, ktorá výrazne
E
ovplyvnila vaše rozhodnutie za

končil štúdium, druhý nastupoval,
a tak sme sa vzájomne povzbud
zovali. Mojím veľkým vzorom bol
pán dekan Albert Rehák, ktorý
u nás pôsobil tridsať tri rokov. Bol
to kňaz skromný a ľudský.
 äčšina ľudí si nedokáže pred
V
staviť, aký rušný je život kňaza,
môžete nám prezradiť, ako vy
zerá váš typický pracovný deň?
Mons. Félix Mikula

svätiť život poslaniu kňaza? Pa
mätáte si moment konečného
rozhodnutia?
To sa jednou či dvomi vetami ťažko
vyjadruje, motivácií bolo viacero.
A konečné rozhodnutie? To pove
dal Boh.
Stať sa kňazom počas komu
nizmu, to chcelo poriadnu dávku
odvahy. Mali ste v niekom vzor,
kto vás v tomto rozhodnutí inšpi
roval?
Neviem, či by som to nazval odva
hou, ale skôr dôverou na základe
slov Božích – Poďte, a ja vás posil
ním. Z našej farnosti počas tých
rokov vyšlo desať kňazov. Jeden

v Boha si zachovať. Zo svätcov je to,
samozrejme, svätý Ján Mária Vian
ney a svätý Ján Pavol II. A vlastne
všetci, lebo každý nám zanechal
svoje posolstvo.

Prajem vám všetkým bez rozdielu
požehnané vianočné sviatky a Božieho
pokoja a lásky do nového roku 2016.
Môj pracovný deň je zakaždým
iný. Ľudia neraz prichádzajú ne
ohlásene, neplánovane s rôznymi
radosťami aj starosťami a treba
sa im venovať. Okrem toho je tu
každodenná pracovná náplň, ktorá
patrí k povolaniu kňaza.
 práci patrí relax, kde a ako
K
najradšej oddychujete?
Rád pracujem v záhrade a veľmi
rád varím, to je pre mňa typické.
Pripravujem najmä klasické jedlá,

špeciality veľmi nie. A ešte pečiem
koláče z kysnutého cesta, to som
sa naučil od mojej mamičky. Mám
rád prírodu, bicyklovanie, letné
športy.
 áte životné krédo? Prípadne,
M
ktorý zo svätcov je pre vás
inšpiratívny svojimi myšlienkami
a životom?
Moje životné krédo vyjadrujú slová
svätého Pavla – Boj životný bojovať,
beh života dobre dokonať a vieru

Vianočná kapustnica
Príďte na vianočnú
kapustnicu v stredu
23. decembra
od 16.00 do 18.00 hod.
Chutné jedlo a varené vínko
vám navodia sviatočnú
atmosféru a spoločne si
vychutnáme čaro Vianoc.

kde:

Je čas adventu, blížia sa Via
noce, čo by ste odkázali našim
čitateľom?
Nezáviďte si. Doprajte jeden
druhému a budete mať vždy pokoj
v srdci a chleba nadostač.
Prajem vám všetkým bez rozdie
lu požehnané vianočné sviatky
a Božieho pokoja a lásky do nového
roku 2016. 
Ďakujeme za rozhovor
Daša ČEJKOVÁ
Foto: redakcia

jice
Námestie sv. Tro
Pastoračný dom

kedy: 23.

decembra 2015

o koľkej: od

16.00 do 18.00

l’udia medzi nami
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Jednota dôchodcov Slovenska
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Stupave zabezpečila v spolupráci
s klubom Pohoda dve akcie, ktoré sa týkali
dvoch významných udalostí a dotýkali sa
seniorov i občanov Stupavy.

M

esiac október je medzinárodne uzná
vaný ako mesiac úcty k starším,
a preto naša organizácia za súčinnosti
klubu Pohoda a MsÚ Stupava dňa
23. októbra 2015 zabezpečila stretnutie
seniorov Stupavy. Na stretnutí vystúpili det
ská tanečná skupina Devils, folklórny súbor
Stupavjánek a spevácka skupina Stupav
jan. Stretnutie našlo priaznivý ohlas medzi
seniormi Stupavy, čo sa prejavilo aj dobrou
účasťou nielen členov JDS, ale aj členov iných
spoločenských organizácií. K dobrému ohlasu
prispela aj účasť primátora mesta, poslanca NR

SR Ladislava Kamenického a predsedníčky
OO JDS Ruženky Mrázovej. Ich vystúpenie
sa nieslo v duchu ocenenia práce seniorov
v prospech spoločnosti. Pod zdarný priebeh
sa podpísala aj skutočnosť, že sponzorom
tejto akcie sa stal okresný výbor Smeru, ktorý
prispel na občerstvenie účastníkom akcie
a aj drobnými suvenírmi, za čo im patrí naše
poďakovanie.
Následne Jednota dôchodcov Slovenska
za účinnej podpory MsÚ Stupava, Farského
úradu Stupava a MKIC zorganizovala dňa
11. novembra o 11. hod. pietnu spomienku

na počesť 97. výročia ukončenia 1. svetovej
vojny. Týmto si Stupavčania uctili pamiatku
padlých občanov Stupavy, ale zároveň si
pripomenuli skutočnosť, že aj dnešná doba
prináša konflikty, ktoré môžu prerásť do vo
jnových hrôz, čoho sa musíme vyvarovať. Tu
treba poďakovať za účasť všetkým prítom
ným, členom JDS aj ostatných spoločenských
organizácií.
Jednota dôchodcov Slovenska nežije len
týmito dvoma akciami, ale spolu s klubom
Pohoda realizuje v priebehu roka viacero
akcií. Preto, nakoľko sa končí rok 2015, by
som rád poďakoval všetkým, ktorí nám
pomáhali zrealizovať naše akcie, či už išlo
o MsÚ Stupava, Farský úrad, alebo MKIC,
ako aj sponzorom našich akcií z radov fyzic
kých i právnických osôb.
V závere by som všetkým poprial do roku
2016 veľa osobnej spokojnosti a zdravia tak
v rodine, ako aj na pracovisku.

OPÄŤ
POMOHLO
Do zimnej charitatívnej akcie sa zapojili
mnohí Stupavčania, ktorí sa podelili
o detské oblečenie, topánky, knižky,
hračky, oblečenie pre dospelých.
Medzi darmi sa objavili lyže aj detský
kočík. Vďaka vášmu pochopeniu
a prajnosti sme mohli darované veci
zdarma poskytnúť tým, ktorí ich práve
potrebujú. Takmer všetky veci našli
ďalšie využitie, tešíme sa spolu s vami,
že sme mohli pomôcť. Ďalšiu
charitatívnu akciu plánujeme na jar.
ĎAKUJEME.

Milan BREZOVSKÝ
predseda ZO JDS

OZ STUPAVJAN
INFORMUJE

voľného posedenia. Spevácka skupina tak prispela k príjemnej
a neformálnej atmosfére stretnutia tejto vysoko humánne orientovanej organizácie.
Ing. Jozef Binder, umelecký vedúci

Ľudový spevácky súbor Stupavjan sa 24. októbra 2015 na pozvanie predsedníčky MS ČSK Stupava II. pani Vilmy Vígerovej
zúčastnil na stretnutí členov tohto spolku. Pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším spevácka skupina spestrila program v úvode podujatia vstupom niekoľkých známych ľudových piesní a v podobnom duchu ešte niekoľkými blokmi spoločne zaspievaných piesní v rámci

OZ STUPAVJAN vám praje krásne a veselé Vianoce. Nech sú
sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce
obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako
betlehemská hviezda.
V novom roku 2016 vám želáme veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky
a úspechov.

(mg)
Foto: redakcia

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Máme pre Vás miesto: predavač/ka – pokladník/čka
Bratislava – Eisnerova ul.

Pracovná náplň:
•
•
•
•

práca na pokladni,
doplňovanie tovaru na predajnú plochu,
práca na predajnej ploche,
práca v sklade predajne.

Váš profil:

• výučný list / stredoškolské vzdelanie,
• skúsenosť z obchodu vítaná,
nie je podmienkou,
• príjemné a ústretové vystupovanie,
• schopnosť tímovej spolupráce,
• prozákaznícke myslenie,
• ochota k fyzickej práci.

Viac
informá
cií
nájdete
n
a
www.li
dl.sk >
Kariéra

Ponúkame Vám:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
atraktívne finančné ohodnotenie,
garantovaný ročný nárast mzdy po dobu 4 rokov,
rovnaká mzda pre mužov a ženy,
pracovný pomer na dobu neurčitú,
príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera,
možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní
po dobu 3 mesiacov,
práva na plný úväzok, dva dni v týždni voľné,
možnosť skráteného úväzku,
každá odpracovaná minúta zaplatená,
dovolenka nad rámec zákona,
doplnkové dôchodkové sporenie,
sabbatical – dlhodobé neplatené voľno,
stravné lístky v hodnote 3,80 €,
darčekové poukážky v hodnote 100 €,
vitamínový balíček,
vianočný večierok a letná akcia,
letný tábor pre deti,
firemné jubileum.

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA
i 201512001-1

zaujímavosti
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Ulice a námestia Stupavy a Mástu
(9. časť)

Dlhá ulica

Dlhá ulica dostala svoje pomeno
vanie právom, so svojou dĺžkou jeden
kilometer patrí medzi najdlhšie
ulice v našom meste. Prechádza
mestom východozápadným smerom,
začína sa na križovatke Kúpeľnej
a Kukučínovej ulice a končí takmer
pri diaľnici D2 vedúcej z Bratislavy
do Brna.

ulice do chotárnej časti Háj nazvali
Hájska cesta. Obecná rada s týmto
návrhom súhlasila. Dlhá ulica v tej
podobe a trase, ako ju poznáme
dnes, začala nadobúdať svoje tvary
až po druhej svetovej vojne. Podľa
leteckých snímok v roku 1950
stálo na dnešnej Dlhej ulici len
zopár osamotených domov. Ich
výstavba nebola náhodná, súvisela

Neskôr sa zástavba Dlhej ulice
nazývala len jednoducho Kolónia,
Stupavčania tak túto štvrť nazývajú
dodnes.
Pre zaujímavosť možno uviesť, že
cementáreň stavala v šesťdesiatych
rokoch minulého storočia aj bytové
domy pre svojich zamestnancov.
Dodnes stoja na Budovateľskej uli
ci, ľudia tieto obytné bloky nazývali

s neďalekou cementárňou, vybu
dovanou v roku 1930.

Nová kolónia. Toto pomenovanie
časom upadlo do zabudnutia.

Robotnícka
kolónia

Dlhá ulica bola dlho
Leningradskou

V päťdesiatych rokoch 20. storočia
sa začali zvyšovať výrobné kapacity
cementárne vybudovaním nových
výrobných liniek. Cementáreň
potrebovala
viac
zamestnan
cov, podnik sa ich snažil sociálne
stabilizovať postavením slobodárne,
bytových a rodinných domov.
Na západnom okraji obce vznikala
robotnícka štvrť nazývaná Stará
kolónia.
Situovaná bola v dnešných uliciach
Wolkerova a Veterná. Prístupo
vou cestou do Starej kolónie bola
dnešná Dlhá ulica, ktorú postupne
tiež zastavali rodinnými domami.

Názvy ulíc boli po roku 1948 často
tvorené v duchu vtedajšej ideológie,
často nemali žiadnu spojitosť
s danou lokalitou či mestom. Aj
v Stupave bolo viacero takýchto
príkladov, jedným z nich je aj Le
ningradská ulica – tak znel totiž
pôvodný názov Dlhej ulice. Jej
premenovanie na vhodnejší názov
nastalo až v roku 1991, po páde
komunistického režimu. Zástavba
v okolí dnešnej Dlhej ulice rástla
a až do súčasnosti k nej pribúdajú
ďalšie. Objekty bývalej cementárne
boli takmer všetky zbúrané, na ich
mieste vyrástli nové bytové domy.

Dlhá ulica

Zabudnutý názov
Koncom 18. storočia viedla
približne v rovnakej trase z okraja
mestečka poľná cesta, prechádza
júca okolo pálffyovskej bažantnice
do Devínskeho jazera. Bažantnica
s remízkami, s horárňou Walderhof
a usadlosťou Sommerhof (neskôr
Erdőcske, Malý háj) sa nachádzala
približne v okolí cyklochodníka
smerujúceho k nive Moravy, pred
železničným priecestím.
Mapa z konca 19. storočia
vykresľuje v týchto častiach už
usporiadanú sieť vzájomne kol
mých poľných ciest. V roku 1932
predložil obecnej rade mies
tny Okrášľovací spolok návrhy
na pomenovanie nových stupav
ských ulíc. Vtedajšiu poľnú cestu
vedúcu od konca dnešnej Kúpeľnej

Zmenila sa aj bývalá robotnícka
kolónia zamestnancov cementárne
na periférii mestečka. Postupne sa
rozrástla na husto obývanú mest
skú štvrť s rušnou premávkou na jej
hlavnej tepne – Dlhej ulici.

Dolná ulica

Prvé snahy o výraznejšiu podporu
výstavby obytných domov formou
poskytovania stavebných pozemkov
sa začali v našom meste objavovať
už pred 85 rokmi.
Výsledkom týchto snáh je aj
zástavba Dolnej ulice. Na jej konci
v päťdesiatych rokoch minulého
storočia vznikla kolónia rodinných
domov. V súčasnosti sa toto pome
novanie skupiny domov na konci
Dolnej ulice síce už nepoužíva, ale
ak sa naň spýtate starších Mášťanov,
spoľahlivo vás na kolóniu nasmer
ujú.
Dolná ulica je v podstate na rovnakej
trase zachytená už na mape prvého
vojenského mapovania z konca
18. storočia. Viedla do poľného
vodného mlyna patriaceho do cho
tára Záhorskej Bystrice. Mlyn s náz
vom Poľný mlyn (nazývaný ľudovo
aj polimlyn) tu stojí značne presta
vaný a rozšírený dodnes, milovníci
koní a jazdectva ho poznajú ako
Hotel Carpatia.
Dolná ulica je najjužnejšou ulicou
v Stupave a z hľadiska terénnej
polohy protiľahlej strany mesta je
skutočne „dole“. Západne od Dol
nej ulice sa začiatkom šesťdesiatych
rokov začal budovať areál JRD.
Dodnes je využitý na podobné
účely, v hospodárskych budovách
pokračuje chov hovädzieho dobyt
ka, pravda, v zmenených vlastníc
kych podmienkach.
Spolu s výstavbou areálu JRD a jeho
významom stúpalo aj dopravné
zaťaženie Dolnej ulice. Spočiatku
bol povrch ulice spevňovaný len
štrkovaním, podľa pamätníkov sa
prvé asfaltovanie ulice uskutočnilo
po roku 1965. 
Milan GREGUŠ
Foto: autor
Dolná ulica
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STALO SA...

V decembri
1. decembra 1910
zomrel stupavský richtár
Jozef Novák, zaslúžil sa
o vysadenie gaštanovej aleje
na Hlavnej ulici. Narodil sa
22. marca 1863 vo vtedajšej
susednej obci Mást, pochova
ný je na starom r. k. cintoríne
v Stupave.
1. decembra 1916 zomrel
vo Viedni gróf Viliam II. PálffyDaun. Narodil sa v Stupave
14. mája 1867. Bol posledným
Pálffyovcom narodeným v Stupave, v roku 1867 stupavský
veľkostatok odkúpil gróf Alojz
Károlyi.
2. decembra 1980 zomrel
v Modre lesnícky odborník,
profesor Róbert Binder, autor a spoluautor viacerých
odborných publikácií, skrípt
a štúdií. Narodil sa v Stupave
27. marca 1897.
5. decembra 1913 sa
v Tesároch nad Žitavou narodil
trnavský biskup Dr. Július
Gábriš, fundovaný teológ,
uznávaný odborník v prírodných vedách a znalec cirkev
ného práva. V roku 1939
pôsobil v Stupave ako kaplán.
Zomrel 13. novembra 1987
v Trnave.
12. decembra 1964 bol
slávnostne otvorený Závodný
klub Cementár - kultúrny dom.
14. decembra 1718
zomrel v Spišskom Podhradí
- Spišskej Kapitule kňaz,
veszprémsky kanonik,
kráľovský radca Ján Sigray.
Narodil sa v Stupave v roku
1654.
15. decembra 1925
navrhol Vilém Kugler na stupavskom obecnom zasadnutí,
aby po novom vydláždenom
chodníku na Hlavnej ulici
mohli chodiť len ľudia, a nie
povozy a dobytok. Návrh bol
prijatý.
17. decembra 1932 sa
obecné zastupiteľstvo Stupavy
rozhodlo písomne poďakovať
miestnemu veľkostatkárovi
Ľudovítovi Károlyimu za to,
že dal vysadiť stromy
na Športovej ulici a na stupavskom cholerovom cintoríne.
18. – 19. decembra 1920
zahral učiteľský zbor v Stupave ochotnícke predstavenie
Jánošík od J. Petrusa.
22. decembra 1701
zomrel v Trnave ostrihomský
a trnavský kanonik, mecenáš
Ján Alojz Robík. Narodil sa
v roku 1648 v Stupave.
22. decembra 1935
zaslalo obecné zastupiteľstvo
Stupavy blahoprajný telegram
novozvolenému prezidentovi
Dr. Eduardovi Benešovi.
30. decembra 1918 prišlo
do Stupavy asi 6 000 talianskych legionárov.


(mg)
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Pestro sfarbený hýľ

Kŕmiť či nekŕmiť?

Existujú dva názory na zimné prikrmovanie vtákov.
Prvý zastávajú notorickí kŕmiči, ktorí tvrdia, že svojou
dobročinnosťou prispievajú k udržaniu silných populácií
zimujúcich vtákov. Druhí – nekŕmiči alebo skôr sparťania
tvrdia, že príroda si poradí sama.

Z

ástancovia prikrmovania argumentujú tým, že
v súčasnosti je v prírode podstatne menej bobuľovín
či semien burín ako v minulosti a s príchodom
zimy sa tieto prirodzené zdroje potravy scvrkáva
jú. Zástancovia sparťanskej výchovy zasa tvrdia, že in
tenzívnym prikrmovaním sa strácajú prirodzené pudy.
Výsledkom sú generácie živočíchov, ktoré nevedia ak
tívne vyhľadávať prirodzené zdroje potravy, a tak im ne
zostáva nič iné, len čakať, kto im čo podhodí. Príroda sa
do diskusie nepúšťa a tento problém si rieši pragmaticky
po svojom. V prípade, že zimné obdobie prežije väčší
počet vtákov, vyzbierajú aj viac hmyzu. Tým pádom sa
zníži prirodzená ponuka potravy, vtáky majú menšie
znášky vajec alebo dochovajú menší počet mláďat, čiže
aj dospelých je napokon menej. Presne takto to funguje
aj naopak. Z toho vyplýva, že pokiaľ nedôjde k nejakému
extrémnemu výkyvu počasia, zostávajú populácie vtákov
viac-menej na rovnakej úrovni a je jedno, či ich prikrmu
jeme, alebo nie.

Kŕmidlá ako ekologické pasce
Je isté, že počas extrémnych a dlhotrvajúcich mrazov by
sa prikrmovať malo. Diskutabilné sú mierne zimy a na
jmä zvyšok roka. Existujú totiž aj takí zanietenci, ktorí
by vtákom znášali potravu pod zobáky celoročne. Tento
názor kedysi pretláčala skupina britských ochranárov,
neskôr sa k nim pridali Švajčiari. Nasledujúcim výsku
mom však zistili, že prikrmovanie môže fungovať ako
tzv. ekologická pasca. To znamená, že z pravidelných

vtáčích návštevníkov sa môžu stať pohodlní „závisláci“,
ktorí v období rozmnožovania zotrvávajú na mieste s ne
dostatkom prirodzených zdrojov potravy. Vďaka prikr
movaniu sa im síce darí a populácia výrazne rastie, ibaže
prirodzené zdroje potravy zostávajú nemenné a napokon
nestačia. Okrem toho, prikrmovanie vedie k tomu, čomu
sa príroda vyhýba, čiže k zahusťovaniu populácie a tým
pádom k vyššiemu riziku kontaktu zdravých jedincov
s chorými alebo s nakazenou potravou. Ďalším úskalím
je zvýšenie počtu niektorých agresívnejších druhov, na
jmä v mestách, a tým menej šancí pre nepriebojné, zato
vzácne druhy.

Nekŕmte labute na rybníku
Ľudia sú skrátka nepoučiteľní. V médiách sa každoročne
objavujú tie isté správy – zamestnanci Štátnej ochrany
prírody zachraňovali labuť, ktorá primrzla k ľadu. Nikdy
nekŕmte labute v zime na stojatých vodách – rybníkoch,
nádržiach či štrkoviskách. Ak nebudú mať dostatok
potravy, odletia za potravou väčšinou na tečúce vody,
ktoré zamŕzajú len výnimočne. Zamrznutá labuť alebo
iný vodný vták nielenže sa sama nevyslobodí, ale stá
va sa ľahkou korisťou. A ako spoznať, že ide o jedinca
v ohrození a nie o vtáka, ktorý len odpočíva? Skúste ho
nejakým humánnym spôsobom vyplašiť. Ak neodletí
ani po viacerých pokusoch, volajte pomoc – najbližšiu
záchrannú stanicu pre hendikepované živočíchy. 
Tomáš ČEJKA
Foto: archív

VTÁČIE BÚDKY
DO CENTRA MESTA

Od polovice októbra pracujú dve skupiny mladých autorov z miestnej Základnej umeleckej školy na návrhoch
vtáčích búdok. Najlepšie návrhy budú realizované
a vtáčie búdky osadené na stromoch v centre Stupavy.
Cieľom iniciatívy je poskytnúť operencom v našom
meste lepšie podmienky pre hniezdenie a priniesť
tak v nasledujúcej sezóne viac spevu do našich ulíc.
V rámci podujatia Župné Vianoce, ktoré sa koná
12. decembra 2015, sa v stupavskej synagóge
o 16.00 hodine uskutoční vernisáž výstavy týchto
Ivan KLAS
návrhov. Srdečne Vás pozývame.

Hlavná 40, Stupava
0903 743 881
www.koliesko.eu
i 201512002
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December v prísloviach
a pranostikách

Alica a Alexander Károlyi pred stupavským kaštieľom

December je v poradí dvanásty a posledný kalendárny
mesiac. V tomto mesiaci je aj najkratší deň v roku – zimný slnovrat,
ktorý je zároveň aj prvým dňom nastávajúceho zimného obdobia.
Či je tento deň skutočne najkratší, si môžete overiť aj vy, západ slnka
v Stupave nastane 22. decembra krátko pred štvrtou hodinou popoludní.

P

odľa dlhodobých pozorovaní a pred
povedí uvedených v kalendároch,
býva prvá polovica decembra jasná
a chladná, v druhej polovici nastáva
tuhá zima, ku koncu mesiaca zvykne snežiť.
V kalendároch sa ďalej uvádza, že v tom
to mesiaci sú „kožuchy vo vážnosti“ a pre
zaháľačov nastávajú dlhé večery. Tí ostatní
sa nemali čas nudiť. Majstri sa venovali svoj
mu remeslu, gazdovia sa starali o stravu pre
dobytok a čistotu v maštali, gazdiné usilovne
šili, párali perie a priadli. Z kúdele postupne
ubúdalo a predlžoval sa deň.
Vravievalo sa, že do Vianoc dlhá nitka, krát
ky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší
deň. Povinnosťou gazdinej bolo aj dôkladné
upratovanie celého domu pred sviatkami,
navarenie a napečenie slávnostných jedál.
V prvej polovici decembra sa konali domáce
zabíjačky ošípaných. Starostliví gazdovia mali
vždy na sviatky dostatok mäsa, masti, klobás,
slaniny, jaterničiek a iných dobrôt.
Zimný čas nútil ľudí zdržiavať sa doma, vo vy
kúrenej izbe. Na zvýšenie spotreby palivového
dreva pamätá aj príslovie týkajúce sa sv. Bar
bory (4. 12.) svätá Barbora vyháňa drevo zo
dvora. Deťom však prinášala bezstarostnejšie
chvíle sánkovačiek: svätá Barbora ťahá sane
do dvora.
V tomto čase bola už zima v plnom prúde
a nechýbal ani napadaný sneh. Pamätá na to
aj príslovie týkajúce sa ďalšieho sviatku
– sv. Mikuláša (6. 12.), na svätého Mikuláša už
je všetka zima naša. Svätý Mikuláš je už štyri
storočia najobľúbenejším svätcom detí. V 19.
storočí jeho popularita význame vzrástla,
pôvodne mestský zvyk obdarovať v tento deň
deti sa rozšíril aj na vidiek.

Veľké trhy na snehu
Počas decembra sa konali vo väčších obciach
a mestách veľké trhy a jarmoky. Ich cieľom
bolo speňaženie remeselných výrobkov
a poľnohospodárskych produktov a zásobenie
obyvateľov na prichádzajúce cirkevné sviatky
a zimné obdobie.
V Stupave sa pravidelne konal takýto trh
na dnešnom Námestí Sv. Trojice okolo
20. decembra. Trhovníci zaplnili celé námes
tie aj kraje hlavnej cesty až po dnešnú Mlyn
skú ulicu, pôvodne nazývanú Mníšska. V mi
nulosti tu stál a dodnes stojí mlyn, ktorý patril
rehoľníkom – mníchom z blízkej Marianky.
Ako uvádzajú aj staré kalendáre, na týchto
trhoch išli dobre na odbyt najmä suroviny
potrebné na prípravu koláčov, ktoré nesmeli
chýbať na stole počas vianočných sviatkov –
med, vlašské orechy a mak. Pred Vianocami
sa častejšie zo stupavských kuchýň ozýval
buchot mažiarov, v ktorých gazdiné drvili
orechy a mak. Začiatkom 20. storočia začali
mažiare v našich kuchyniach nahrádzať ručné
mlynčeky.
Žiadaným tovarom boli v tomto období aj
nové rodinné kalendáre, sušené ovocie a na
jmä slepačie vajcia. Ich znáška bola v zim
nom čase nižšia, a tak stúpali na cene. Dobre
si zarobili aj pernikári, ich chutné výrobky
si pod vianočným stromčekom cenili na
jmä deti. Perník darovaný mladej deve vedel
priniesť nielen maškrtnú radosť, ale bol aj
jasným prejavom náklonnosti darcu. Starší
Stupavčania si určite spomenú na cukrára
a pernikára Karola Zaglera (1871 – 1960),
ktorý svoje remeslo vykonával v našom meste
ešte za čias monarchie.
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tili sa a chodievali na tzv. roráty, ranné omše
zamerané na úctu k Bohorodičke. Ľudový
názov roráty vznikol z prvého verša latin
ského žalmu Rorate coeli desuper (Rosu dajte
nebesá…). Pred druhým vatikánskym konci
lom sa tieto omše začínali ešte pred svitaním,
symbo
lizovali v tmách očakávaný príchod
Mesiáša. Zvykom v adventnom čase bývalo
napraviť spôsobené krivdy, urovnať vzájomné
spory a pomeriť sa.
Za štedrovečerný stôl si mali sadať ľudia bez
hnevu a zmierení so svojimi blížnymi. Podľa
spomienok pani Magdalény Dovičičovej bolo
pekným vianočným zvykom v Stupave hranie
piesne Tichá noc na trúbkach z ochodze veže
Kostola sv. Štefana. Tento zvyk si pamätala
už z čias svojej mladosti, „vežový koncert“ sa
konal aj v čase druhej svetovej vojny.
Ďalším štedrovečerným zvykom bola
pochôdzka pastierov so svojimi rodinami
po stupavských uliciach. Zastavovali sa pred
domami o ohlasovali sa trúbením na pas
tierskej trúbke. Gazdiné za odmenu dávali
manželkám pastierov do noše koláče.
December bol aj obdobím rituálnych úkonov
a mágie, nebezpečie hrozilo najmä v takz
vaných stridžích dňoch, ktoré vrcholili okolo
sviatku sv. Lucie (13. 12.). Vravievalo sa, že
od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
Svätá Lucia bola považovaná za ochrankyňu
pred zlými silami. V tomto čase mohli tem
né sily uškodiť najmä obydliam a domácim
zvieratám. V deň sviatku sv. Lucie sa nepra
covalo a neodchádzalo z domu. Ľudia ver
ili, že na magické čary bolo potrebné získať
akýkoľvek predmet či produkt z domácnosti
a maštale. Preto ich v noci zamykali a vyko
návali magické ochranné úkony. Na sv. Luciu
sa zvyklo nepožičiavať nič z domácností, vrá
tane potravín.
So sviatkom sv. Lucie súvisia aj ďalšie prís
lovia a pranostiky. Budúce počasie v januári
predpovedá pranostika keď si Lucia na mena
háby zablatí, v januári ich bude prať. Rovnako
dlhé dni a noci pripomína príslovie Lucia noci
upíja, ale dňa nepridá. Tí, ktorí majú Vianoce
spojené s bielou snehovou prikrývkou, budú
iste súhlasiť s ďalším príslovím lepšie Vianoce
treskúce nežli tekúce.

Kto počtuje,
ten gazduje

Výlov kaprov v stupavskom rybárstve

Advent, Vianoce,
povery aj čary
V zimnom decembrovom čase utíchol
vonkajší ruch, gazdovia mali čas na výro
bu a opravu nástrojov potrebných pre
poľné a domáce práce. Stružlikali drevené
zuby na hrable, vyrábali rukoväte, poriská,
vymieňali a opravovali poškodené súčiastky
vo svojom gazdovstve.
V čase adventu (štyri týždne pred Viano
cami) sa nekonali tanečné zábavy a svadby.
Nastával čas duchovnej prípravy na jeden
z najvýznamnejších kresťanských sviatkov,
v ktorom si kresťania pripomínajú narodenie
Ježiša Krista – Vianoce. Ľudia sa stíšili, pos

Koniec kalendárneho roka bol aj časom bi
lancovania. Na jeho potrebu upozorňovali
aj rodinné kalendáre, ktoré v poslednom
týždni v roku pripomínali, že „v poriad
nych domoch sa robia každoročné počty“
a nastávajú „zlé časy pre dlžníkov“. Zapiso
vanie väčších výdavkov, príjmov, význam
ných a nezvyčajných udalostí bolo potrebné
v každej domácnosti.
V kalendároch sa pre ne vyhradzovali voľné
strany s predtlačenými kolónkami na dátumy,
poznámky, príjmy a výdavky. Zápisy boli
nielen podkladom na finančné zhodnotenie
uplynulého roka, ich uchovávanie slúžilo
na lepšiu orientáciu pri rôznych zásadných
rozhodnutiach.
Kalendáre boli pomerne lacné, poskytovali
čitateľom široké spektrum aktuálnych in
formácií, užitočných rád, ale aj zábavných
článkov. S výnimkou Biblie bol takýto
kalendár jedinou knihou v mnohých domác
nostiach. Na území dnešného Slovenska
začali vychádzať už v polovici 17. storočia.
Veľkej obľube sa tešili slovenské kalendáre
vydavateľa Daniela Licharda, prvý z nich
vyšiel v roku 1847.
Možno sa aj vo vašej rodine zachoval podob
ný kalendár, poskytuje zaujímavé informácie
aj dnešnému čitateľovi, uchovajte si ho. 
Milan GREGUŠ
Foto: archív autora

rady do záhrady
STUPAVSKÉ NOVINY I december 2015	

noviny@stupava.sk I

13

AKÝ VIANOČNÝ STROMČEK SI VYBRAŤ?– RADÍ MICHAL SIKLIENKA

REZANÝ VIANOČNÝ
STROMČEK
Vianočný stromček je najkrajším a najdôležitejším symbolom Vianoc.
Tradícia jeho ozdobovania pochádza z Nemecka. Jedna z prvých
správ o ozdobenom a osvetlenom vianočnom stromčeku v miest
nosti pochádza z brémskej kroniky z roku 1570. Ak aj vy patríte
k milovníkom vône ihličia a chystáte sa na kúpu živého vianočného
stromčeka, máme pre vás zopár rád, ako na to.

R

ezaný vianočný stromček je klasikou. Každý rok máme priestor na zmenu, bezprostredne
po nákupe môžeme zdobiť a užívať si vôňu ihličia. Pri troche starostlivosti nám vydrží stromček
krásny do Troch kráľov a možno aj dlhšie.
K najžiadanejším a najobľúbenejším vianočným stromčekom už tradične patrí jedlička a borovica.
Zo smreka rýchlejšie opadáva ihličie. Pri kúpe treba zohľadňovať najmä veľkosť, druh a z estetického
hľadiska aj tvar a farbu. Na veľkosť je dôležité prihliadať kvôli veľkosti priestorov, do ktorých
ho chcete umiestniť. A tiež, či ho chceme dať na zem, na stôl, do rohu, ku stene, alebo do priestoru.
Najčastejšie sa stretávame s možnosťou umiestnenia do rohu na zem. Takéto umiestnenie
je ideálne aj vtedy, keď má stromček na jednej strane nejakú tú chybu krásy.
Pri výbere podľa druhu nás ovplyvňuje farba a habitus. Musíme si uvedomiť aj to, že smreky,
najmä smrek pichľavý (často pomenované ako strieborná jedlička), majú veľmi ostré ihlice, ktoré
pri neopatrnosti môžu až zraniť. To treba brať do úvahy napríklad pri malých deťoch. Vo všeobecnosti
platí, že je dobré manipulovať s ním v rukaviciach, a to aj pri zdobení. Inak, všetky druhy jedlí
nepichajú. Borovica môže popichať tiež, ale menej, lebo má dlhé ihlice.
Farbu si zväčša volíme podľa vkusu. Sú dva typy zákazníkov: naturalisti a idealisti.
Naturalistom ide hlavne o to, že je stromček čerstvo odrezaný, voňavý, jednoducho kus prírody.
Idealisti sú náročnejší a pridávajú k tomu dokonalý tvar, vzhľad a farbu.
Alternatívou bývajú aj stromčeky v kvetináčoch, ktoré si môžeme vypestovať a neskôr presadiť
do záhrady. Aj takýto stromček však treba pred prechodom z exteriéru do interiéru pár dní
aklimatizovať a primerane zalievať.
Tešíme sa, že u nás v Záhradnom nebi Siky Gardens
nájde uspokojenie každý klient.
Michal Siklienka, CEO, e-mail: siky@sikygardens.com, tel.: +421 903 653 253

VIANOČNÉ STROMČEKY PREDÁVAME
OD 6. 12. 2015 KAŽDÝ DEŇ
OD 8.00 – 16.00 HOD. AŽ DO 23.12.

CHCELI BY STE PORADIŤ S VAŠOU ZÁHRADOU? Svoje otázky môžete poslať na e-mail: rady@sikygardens.sk. Tie najzaujímavejšie
a najčastejšie otázky budú zverejnené v našich novinách, v pravidelnej rubrike Rady do záhrady. Máte sa na čo tešiť!

i 201512003

rady gazdinám
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súčasť čínskej ostrokyslej polievky,
či iných čínskych a pseudočínskych
jedál. Jej konzistencia a jemná
hubová chuť však obohatí aj šaláty,
rizotá či rôzne jemnejšie mäsové
jedlá.

Preßburger Zeitung,
7. 12. 1774
29. novembra sa stal
obeťou vlkov cestou
do Lamača povrazník zo
Stupavy. Zo všetkých krajov
počúvame, že veľká zima,
mimoriadne chladno a husté
sneženie veľmi spomaľuje
bežný chod pošty.
Preklad


Drevokazné,
ale jedlé
Pôsobivá plamienka zamatovohlú
biková (Flammulina velutipes), je
typická zimná huba, bežne rastie
v našich lesoch od októbra do ap
ríla. Nájdete ju v celých trsoch na
jmä na javoroch, bukoch či iných
listnáčoch a je to skvelá huba do po
lievky, ale aj do praženice. Plami
enka rastie v trsoch na práchnive
júcich kmeňoch, ale aj na živých
listnatých stromoch. Je veľmi
otužilá a vydrží teploty až do mínus
desať stupňov pod nulou. Nestor
českých hubárov František Smot
lacha ju nazýval vianočnou hubou,
pretože rastie, na rozdiel od iných
druhov, práve cez vianočné sviatky,
často aj pod snehom. Ďašiu z húb
– pňovku neskorú (Panellus seroti
nus), objavia skôr skúsenejší hubári
na odumretých kmeňoch jelší, bu
kov, vŕb a javorov na vlhších mies
tach. Má zaujímavú chuť a hodí sa
napríklad do gulášu.
Ohybné Judášovo ucho

Zimné hubárčenie

Skalných hubárov iste neprekvapí, že hubárska sezóna
sa s jeseňou nekončí. Začínajú rásť aj tie huby, ktorým
nižšie teploty nevadia. Viaceré z nich sa dokonca pýšia
tým, že podporujú imunitu, tým pádom bojujú
aj s alergiami, dokonca pomerne účinne predchádzajú
aj istým typom rakovinového bujnenia.

T

Milan KUBÍČEK

Westungarischer Grenzbo
te, 12. december 1888
Originálna korešpondencia.
Záhorská Bystrica, 10. de
cember. Mojim priateľom
a známym v Stupave! V týchto
dňoch som náhodou čítal
„Preßburger Zeitung“ a z toho
som vyrozumel, že stupavský
notár Schürtz ide od 1. ja
nuára 1889 do penzie. Ako
rodený Stupavčan a osem
rokov aj obchodník v Stupave,
cítim za dobré dať mojim
váženým priateľom a známym
radu a navrhnúť vám notára,
čo všetci moji krajania určite
nebudú nikdy ľutovať. Ako
som sa dopočul, pán Heinrich
Milofsky, ktorý dnes zastupuje
notárske miesto v Rači, sa
hodlá uchádzať o toto miesto
v Stupave. Moji najlepší
priatelia, v tomto prípade mali
by ste vybrať Milofského a budete šťastní, lebo tento muž
bol tu u nášho pána notára
dlhší čas a bol obľúbený
u veľkých aj malých. O dobrotu, čestnosť a úprimnosť
mu pôjde predovšetkým. Toto
vám radí váš priateľ.
Preklad


Lesní otužilci
S
predchádzajúcimi
hubami,
samozrejme, zoznam nekončí. Je
tu celý rad chutných druhov, ktoré
však zbierajte radšej so skúsenými
hubármi, ak si veľmi neveríte. Nie
že by boli dvojníky týchto húb
smrteľne jedovaté, ale je možné si
ich pomýliť s hubami nejedlými,
teda aj patrične nechutnými ale
bo veľmi ťažko stráviteľnými. Zo
zástupu húb, ktoré v lese na vás
čakajú, menujme aspoň peniazovku
dubovú (Gymnopus dryophilus),
kuriatko lievikovité (Cantharellus
tubaeformis), pôvabnicu dvojfareb
nú (Lepista saeva) či šupinovku

Milan KUBÍČEK

VIETE, ŽE...?

ohtoročná jeseň bola na huby
skúpa, ale nič nie je stratené.
Na Slovensku rastie viacero
húb, ktoré možno zbierať
a pochutiť si na nich aj v novembri či
decembri. Pozor však na prízemný
mráz. Ak pri extrémnom striedaní
teplôt jedlé huby opakovane zmr
znú a zase sa roztopia, môžu v nich
vznikať toxíny, podobné tým,
ktoré poznáme v muchotrávkach.
Na neskorú jeseň a cez zimu preto
radšej zbierajte zimné huby, ktorým
mráz neprekáža. Ak nie je teda zima
teplotne extrémne premenlivá, je
zimné hubárčenie aj bezpečnejšie,
pretože sa môžete spoľahnúť na to,
že v lese jedovaté huby nerastú.

Judášovo ucho
Väčšina zimných húb rastie
na dreve. Napríklad hliva ustrico
vitá, ktorú väčšina ľudí pozná skôr
zo supermarketov. Otužilou hu
bou je aj takzvané Judášovo ucho,
známe aj pod menom uchovec
bazový či novšie uchovka bazová.
Ako napovedá meno, uchovka ras
tie skoro na každej starej baze, ale
aj na iných stromoch, od marca
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 roku 1976 vlastnili
V
Stupavčania 1 644 televí
zorov, z toho 4 farebné,
a 446 osobných automobilov.
 rvý fotoateliér v Stupave
P
prevádzkoval už koncom
19. storočia stupavský
poštmajster Kázmér
Wetschl. Narodil sa v roku
1848 v meste Tarnopol,
zomrel v Stupave v roku
1923.
 rvé obecné noviny
P
s mesačnou periodicitou
a názvom Stupavan začali
vychádzať v roku 1984.
Zanikli v roku 2001,
nahradil ich mesačník
Podpajštúnske zvesti.

Plamienka zimná má tmavozamatový hlúbik

až do decembra. Nájdete ju síce aj
v lete, ale vtedy je často červavá,
zimu a mráz však znáša dobre.
Aj keď zmrzne, stačí, aby teploty
vystúpili nad nulu a opäť sa má
k svetu. Po nazbieraní ju usušte,
nepodľahnite však panike, ak
stvrdne na kameň. Pred pridaním
do jedla ju stačí zaliať vriacou vo
dou a opäť sa na vás usmeje v celej

svojej ušatej kráse. Blízka ázijská
príbuzná tejto huby je uchovka ázij
ská (Auricularia polytricha), ktorá
je súčasťou mnohých orientálnych
jedál, v receptoch sa skrýva pod
názvom mu-er alebo máomu-er
(v preklade: chlpaté uško rastúce
na dreve). Od našej uchovky je
na pohľad aj chuť na nerozoznanie.
Iste ju všetci poznáte najmä ako

menlivú (Kuehneromyces mutabi
lis). Ostatné krásavice iste objavíte
v nejednom atlase, odporúčam
najmä Veľký atlas húb z roku 2012
od hubárskeho kolektívu vedeného
pánom Hagarom. Veľa šťastia pri
hubárčení a dobrú chuť!
Tomáš ČEJKA
Foto: archív autora

 rvým známym učiteľom
P
v Stupave bol Šimon
Slavkovský, v cirkevných
matrikách sa spomína
prvýkrát už v roku 1670.


(mg)
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XXIII.

30. janára 2016
PROGRAM – začiatok o 20.00 hod.

PARTY BEAT (Natália Hatalová, Juraj Bača, Erik Dimitrov, Tibor Zeman, Jozef Gorel),
disco DJ ADAM, vystúpenie SPOLOČENSKÝCH TANCOV, polnočná TOMBOLA
kapela

vstupné 45,- eur, v cene vstupenky prípitok, minerálka, predjedlo, hlavné jedlo, teplý a studený bufet, koláčiky

Rezervácie vstupeniek na e-mail: ivankova@mkic, tel: 02/60 20 09 35 alebo osobne v kancelárii MKIC, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

história
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Mladé gaštany a agátový les v okolí cementárne

Pôvodný areál cementárne

Búranie cementárne

Časť nových domov v sídlisku

noviny@stupava.sk I
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Také časy boli...

Agátky – cementáreň – Agátky
Koncom dvadsiatych rokov minulého storočia
bola Stupava väčšinou poľnohospodárskym
mestečkom. V západnej časti sa rozprestierali
agátové lesy, jednoducho nazývané Agátky.
V úrovni dnešnej Lipovej ulice rástli tiež agáty
a za nimi boli polia grófa Károlyiho.
Začalo sa s budovaním priemyslu, bol podaný
návrh na vybudovanie cementárne.
Podmienky pre výrobu cementu boli dané
polohou Stupavy, dôležitý íl {po stupavsky
hlina} bola k dispozícii hneď na blízkych
pozemkoch, vápenec bol v blízkych Malých
Karpatoch pod Pajštúnskym hradom.

C

ementáreň založili v časti Agátky v sep
tembri roku 1929 pod názvom UN
ION – továreň na portlandský cement,
účastinná spoločnosť. Prvý slinok vy
robili a prvý cement pomleli v máji o rok
neskôr. Suroviny do cementárne dopravo
vali lanovkou. Takmer 5 kilometrová trasa
viedla z lomu pod hradom do cementárne.
Neskoršie v rokoch 1948 lanovku predĺžili
o ďalších 5 kilometrov, viedla až do lomu
Prepadlé za Borinkou. V priebehu rokov
bola cementáreň dostavaná na dve výrobné
linky a veľké cementové silá, postavili ad
ministratívnu budovu a sociálnu časť. Medzi
najväčšie zariadenia patrili dve rotačné pece,
dva surovinové a dva cementové mlyny.
Výroba sa postupne zvyšovala, pred druhou
svetovou vojnou sa cement dodával na obran
né stavby republiky. Cementáreň na čas
odstavili opravy spôsobené prechodom
fronty. Na západnom Slovensku v okolí Bra
tislavy to bola jediná cementáreň, dodávala

cement pre hlavné mesto, na výstavbu diaľnic,
atómky v Jaslovských Bohuniciach, vodného
diela Gabčíkovo a pre súkromných staviteľov.
Vyrobený produkt – cement, expedovali po
mocou železničnej dopravy, ktorú zaviedli
do Stupavy od konca 19. storočia, neskôr
najmä automobilovou dopravou. Výroba
v 70-tych rokoch minulého storočia pred
stavovala množstvo do 300 tisíc ton cementu
za rok. Cementáreň zamestnávala obyvateľov
Stupavy a okolia, v druhej polovici 20. storočia
tu pracovalo okolo 350 zamestnancov.
Výrobu cementárne ukončili v októbri 1982,
zariadenia a objekty postupne zlikvidovali
a vytvorili podmienky na výstavbu menšieho
sídliska, ktoré sa priebežne rozrastá o nových
obyvateľov Stupavy. Starší žijúci cementári
by sa už v tejto časti Stupavy aj stratili. Staré
ustúpilo novému, ale názov Agátky zostal.
Svetozár PROKEŠ
Foto: archív redakcie
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Výhry a samé dobroty,
tak chutia Sladké a Veselé
Ochutnajte okrem vianočného pečiva aj dávku
šťastia a vyhrajte jednu zo 400 cien! Tento rok
totiž budú Vianoce v Bory Mall nielen štedré,
ale aj Sladké a veselé!

V

decembri bude vianočné darčeky
rozdávať nielen Ježiško, ale aj Slad
ká hliadka v Bory Mall. Zažite
neopakovateľnú predvianočnú atmos
féru pri nákupoch, získajte koláčik šťastia
a jednu zo 400 okamžitých výhier!
Príďte si aj vy do Bory Mall pre svoje šťastie,
zahryznite sa do sladkej výhry a odneste si
pod vianočný stromček napríklad hlavnú
cenu – LED tele
vízor Samsung. Doprajte
si štedrú nádielku výhier alebo sa potešte
z originálneho priania do nového roka. Slad
ká hliadka vyráža za vami!

Malí a veľkí krasokorčuliari môžu predviesť
svoj talent aj na ľade klziska pod holým ne
bom. Tí ostatní môžu padnúť na zadok a užiť
si s nimi zimné radovánky úplne zadarmo.
Vlastné korčule nie sú podmienkou, radi
vám požičiame tie naše priamo na mieste.

Samozrejmosťou je i občerstvenie pri ro
mantickej ľadovej ploche, ktorú nájdete pri
Runway Cafe.
Strieborný víkend sa bude v Bory Mall niesť
v znamení Najkrajších tort, ktoré si zaslúžia
zlato! Pomôžte Kamile Magálovej a Jus
tinovi Topoľskému 12. decembra vybrať tú
Najkrajšiu tortu od tridsiatich cukrárov.
Jeden z návštevníkov a hlasujúcich si tiež
odnesie zvolenú tortu na svoj štedrovečerný
stôl. Ochutnajte najzdravšie a najchutnejšie
cukrárenské výrobky a zažite skutočné sladké
a veselé Vianoce s našou tortou na vašom
štedrovečernom stole.

noviny@stupava.sk I
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Na nákupy
s osobným šoférom
Zaregistrujte sa v aplikácii UBER a prvú
jazdu máte zdarma. Navyše, ak v Bory Mall
nakúpite v daný deň nad 99 Eur, dostanete
po predložený pokladničných dokladov
na Infopulte kupón na jazdu v hodnote
do 10 €, čo je v prípade plynulej premávky až
do 25 km z Bory Mall. 
*Prevádzka klziska
je závislá na meteorologických
podmienkach

Mikuláš
to tiež vyrieši inak!
Iba v Bory Mall môžete zažiť jedinečný
mikulášsky
víkend
plný
inšpirácií
od šéfkuchára Lukáša Dörnhöfera, slad
kých dobrôt pre tých najmenších a tortovej
sľahačkovej vojny.

Všetkým Mikulášom

www.borymall.sk
i 201512004

BORY_Vianoce_inzercia_258x171 STUNO.indd 1

20.11.2015 11:46:04

3. Pri nedodržaní technických podmienok preberá zadávateľ podkladov plnú zodpovednosť za prípadné chyby
pri ich ďalšom spracovaní.
4. Inzertné podklady posielajte na e-mail: noviny@stupava.sk.

objednávkový formulár inzercie
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HARMONOGRAM VYDANIA

MESIAC

UZÁVIERKA
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DORUČENIE DO SCHRÁNOK

HARMONOGRAM
UZÁVIEROK
A OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
20. 11. 2015 (piatok)
28. 11. – 29. 11. 2015 (sobota, nedeľa)
INZERCIE STUPAVSKÝCH NOVÍN NA ROK 2016

december
2016

MESIAC

UZÁVIERKA
PODKLADOV

ROZNOS NOVÍN

JANUÁR

23. 12. 2015 (streda)

2. 1. – 3. 1. (sobota, nedeľa)

FEBRUÁR

22. 1. (piatok)

30. 1. – 31. 1. (sobota, nedeľa)

MAREC

19. 2. (piatok)

27. 2. – 28. 2. (sobota, nedeľa)

APRÍL

24. 3. (štvrtok)

2. 4. – 3. 4. (sobota, nedeľa)

MÁJ

22. 4. (piatok)

30. 4. – 1. 5. (sobota, nedeľa)

JÚN

20. 5. (piatok)

28. 5. – 29. 5. (sobota, nedeľa)

JÚL

24. 6. (piatok)

2. 7. – 3. 7. (sobota, nedeľa)

AUGUST

22. 7. (piatok)

30. 7. – 31. 7. (sobota, nedeľa)

SEPTEMBER

19. 8. (piatok)

27. 8. – 28. 8. (sobota, nedeľa)

OKTÓBER

23. 9. (piatok)

1. 10. – 2. 10. (sobota, nedeľa)

NOVEMBER

21. 10. (piatok)

29. 10. – 30. 10. (sobota, nedeľa)

DECEMBER

25. 11. (piatok)

3. 12. – 4. 12. (sobota, nedeľa)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Periodicita: mesačník
Náklad: 5 500 ks
Rozsah: 12 – 20 strán
Farebnosť: 4+4
Formát: 282x390mm
Sadzobný obrazec: 258x355mm
Tlač: rotačný ofset
Distribúcia: Stupava
TECHNICKÉ
PARAMETRE:
Farba: CMYK
Rozlíšenie: 300 DPI
Sadzobný obrazec: 258x355mm
Na titulnej strane novín inzerciu
neuverejňujeme.

ZĽAVY PRI OPAKOVANOM
UVEREJNENÍ:

2 – 3 uverejnenia - 5 %
4 – 6 uverejnenia - 7 %
7 – 9 uverejnenia - 10 %
10 – 12 uverejnenia - 15 %

Zľavu na inzerciu je možné uplatniť
pri hromadnej objednávke.

STORNO POPLATKY:

7 dní pred uverejnením: 100 % z ceny
14 dní pred uverejnením: 50 % z ceny

INZERTNÉ PODKLADY
POSIELAJTE

e-mail: noviny@stupava.sk
Kontakt: 02/60 20 09 35

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR INZERCIE NA ROK 2016
V prípade záujmu o uverejnenie vašej inzercie v Stupavských novinách, vyplňte objednávkový formulár a zašlite nám ho na adresu:
Mestský úrad Stupava – MKIC, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, alebo osobne v kancelárii MKIC.
Cenník inzercie a technické parametre na www.stupava.sk
Kontakt: 02/60 20 09 35, noviny@stupava.sk
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Výborná mástska zabíjačka

Klobásky, varený lalok, jaterničky, oškvarky aj tlačenka.
To všetko patrí medzi špeciality, ktoré nechýbali na mástskej zabíjačke.

O

tom, že zabíjačka nezapadla
medzi spomienky na minulé
časy, svedčí postupný návrat
k tejto tradícii. Po prevrate
sa síce spolu so zánikom
poľnohospodárskych
družstiev
dočasne znížil počet chovateľov
prasiat, zato tým, ktorí vytrvali,
sa dnes darí. Ľuďom nestačia iba
balíčkované porcie mäsa, ktoré sa

hromadia v chladiacich boxoch
hypermarketov, a čoraz viac ich
uprednostňuje nákup u domáce
ho hospodára. Pravdou je tiež, že
dnes sa vôňa zabíjačkových do
brôt nešíri iba z dvorov na dedine.
Stačí si objednať a zaplatiť polovicu
prasaťa aj s vnútornosťami, oprášiť
staré recepty a akcia sa môže začať,
a to kdekoľvek a kedykoľvek počas

roka. V minulosti zabíjačkám pat
ril čas od konca októbra až do jari,
začínalo sa krátko pred svitaním,
aby do večera bolo všetko jedlo pod
strechou a dvor uprataný. Zima
bola ideálnym obdobím, nehrozili
nálety múch a iného hmyzu, mäso
dlhšie vydržalo, aj keď zase, teplota
nesmela priveľmi klesnúť k nule,
aby gazdovi, mäsiarovi a pomoc

níkom nekrehli prsty. Zabíjačky
sa neraz konali v súvislosti s ho
dovými slávnosťami, svadbami,
krstinami, v období fašiangov.
K domácim, u ktorých sa zabí
jalo, sa zakaždým pridali známi
a susedia, pozvali príbuzných.
Odmenou za prácu bolo pohos
tenie aj nádielka, ktorú si každý
odniesol. Naprázdno neobišla ani
rodina v meste, zásielka jaterníc,
krvavníc, oškvarkov, kus tlačenky
a zabíjačkovej kaše putoval aj im.
Tradíciu slovenskej zabíjačky si

ORGANOVÝ KONCERT
V sobotu 31. októbra 2015 sa konal v Kostole sv. Štefana v Stupave
organový koncert. Koncert sa začal sv. omšou, na ktorej spieval
ženský spevácky zbor Nevädza spolu s umeleckým vedúcim zboru
Mgr. art. Tomášom Šelcom, na organe hral Mgr. art. Marek Vrábel.
Po sv. omši okrem stupavského farára – dekana Mons. Félixa Mikulu
uvítala divákov aj členka speváckeho zboru Stupavská Nevädza pani
Ľudmila Kubranská, ktorá predstavila umelcov, speváka Mgr. art.
Tomáš Šelca – basbarytón a organistu Mgr. art. Mareka Vrábela.
Na koncerte uviedli diela hudobných skladateľov:
Charles-Marie Widor – Symfónia f mol op. 42 Toccata
Alessandro Stradella – Pieta Signore
Mikuláš Schneider Trnavský – Diffusa est gratia
Sedem duchovných
piesní z Cantus Catholici a Ave Maria
Ladislav Stanček
– Starosloviensky
Otčenáš
Ján Levoslav Bella –
Ave Maria
Antonín Dvořák –
Biblické písně op. 99,
Zpívejte Hospodinu
píseň novou
Koncert diváci odmenili
potleskom postojačky.
Nakoniec sa umelcom poďakoval Mons.
Félix Mikula, ktorý
spolu s pani Kubranskou odovzdal umelcom
kvety. Koncert sa konal
s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR
a Hudobného fondu.
Soňa ČINOVSKÁ
Foto: autor
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už po piaty rok pripomenuli aj
v Máste, tentoraz jej pripadla sobota
14. novembra. Pod organizačnou
taktovkou Mástskeho potravi
nového spolku a s prispením spon
zorov opäť ožil dvor miestneho
Obecného domu, ktorý momen
tálne slúži ako Mestská knižnica
R. Morica. Kto mal záujem
ochutnať niektorú zo špecialít, ne
musel si privstať, ľudia sa sem začali
zbiehať okolo jedenástej doobeda.
Za dobrovoľný príspevok sa im
ušiel kus klobásy, tlačenky, jater
nice, laloku či ovarovej polievky,
prizerať sa mohli odbornému
porciovaniu a spracovaniu mäsa
a iných častí prasaťa. Pre deti pri
pravili ohnisko, kde si mohli opiecť
špekáčik. Úlohy hostiteľa sa ujal
pán Suchý, ktorý ochotne komen
toval vystavené dobové fotografie.
Došlo aj na tú, kde pózovala his
toricky najväčšia a najťažšia sviňa,
ktorú kŕmili niekoľko rokov a keď
ju zabili, mäsa, jaterníc, klobás
a iných pochúťok bolo toľko, že
sa najedli takmer všetci Mášťania.
Tradičné špeciality podávané
členmi Mástskeho potravinového
spolku v dobovom oblečení mohli
hodujúci zapiť dobrým vínom,
stačilo zísť dolu do pivničky. K dis
pozícii boli aj pivo, malinovka a iné
trúnky, nechýbala ani živá hudba –
na počúvanie a do tanca vyhrával
Band Milana Huraja z Mástu. Táto
akcia bola skutočne dôstojnou
bodkou za tohtoročnou sezónou. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Milan GREGUŠ

Požehnanie mladého vína

V

stredu podvečer 11. novembra privítala
slávnostne vyzdobená sála Kultúrneho domu
v Stupave členov Zväzu záhradkárov 6-19,
ktorí v spolupráci s Mestským kultúrnym
a informačným centrom prišli spoločne požehnať svoj
mu vínu na akcii „Svätomartinské požehnanie mla
dého vína“. Za organizačný výbor zväzu záhradkárov
boli prítomní kultúrna referentka Viktória Marošová,
tajomník zväzu Vladimír Havránek a člen výboru
Vladimír Lachkovič.
V sále bol sviatočne prestretý stôl, na ktorý členovia
zväzu záhradkárov a ostatní občania Stupavy vys
tavili svoje ukážky vína. Boli to odrody Veltlín, Mül
ler, Silván, Svätovavrinecké a ostatné druhy bielych
a červených vín na požehnanie. V pohároch bola pri
pravená aj ochutnávka vína pre prítomných hostí.

Svojím príhovorom akciu otvoril stupavský farár – de
kan Mons. Félix Mikula, po príhovore požehnal mladé
vína svätenou vodou. Po požehnaní nasledoval prího
vor primátora mesta Stupava Romana Maroša, ktorý
poďakoval stupavským záhradkárom za ich prácu
a realizáciu tejto akcie. Počas slávnostného prípitku
všetci prítomní vstali, pozdvihli svoje poháre a vzá
jomne si pripili na požehnanie mladého vína. Primá
tor poprial prítomným veselú zábavu. Hostí zabávala
hudobná skupina Pollák BAND, dobrá zábava trvala
do neskorších večerných hodín. Tradícia požehnávania
mladého vína bude pokračovať aj v nasledujúcich
rokoch. 
Erik ARGALÁŠ
Foto: autor
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA:
Viktor Ján Adámek, Allan Behanovský, Lara
Culková, Agáta Blázyová, Gréta Papšová,
Juliana Nagyová, Michal Koželuha, Emma Bartá
ková, Martin Gunda, Marek Malík, Lea Burdová
ZOSOBÁŠILI SA:
Miroslav CAKOI a Mgr. Gabriela FARKAŠOVÁ
Ladislav MARTINSKÝ a Marta DZUROVÁ
Ľuboš MADER a Lenka ORIEŠKOVÁ
Mugurel Albertino ZAMOSTEANU
a Emina SELMANIOVÁ
Ing. Michal ORAVEC a PharmDr. Mária ŠVEDOVÁ
ZOMRELI:
Daniela Vlasáková (1944), Zlatica Javorová
(1932), Ján Ondrovič (1952), Miroslav Stríbrn
ský (1957), Pavel Suchý (1953), Peter Prosňák
(1969), Jozef Suchý (1968)

Peter Velcek a jeho Tara

Ako bežia legendy?

BLAHOŽELÁME

Bežecké preteky podľa zásad starej školy, to je predovšetkým skutočnosť,
že organizátorom ani zúčastneným nejde o ceny a veľkú slávu, ale
o radosť z pohybu.

T

ýmito pravidlami sa riadi aj lesný beh
na trase Lamač – Stupava, ktorý je
súčasťou série pretekov Karpatského
pohára v horskom behu. Prívlastok legen
dárny mu patrí právom, 14. novembra tohto
roku totiž pretekári odbehli jeho 15. ročník. Aj
tentoraz si zúčastnení merali sily a vytrvalosť
vo viacerých kategóriách, pričom jednou
z nich bol beh so psom. Všetci sa stretli pri
lamačskej Reštaurácii u Haasa, odkiaľ o 10. ho
dine vyštartovali. Trasa viedla po červenej

turistickej značke a nad Mariankou sa napo
jila na žltú. Celkovo merala 18,5 kilome
tra, pričom bežci museli zdolať 600-metrové
prevýšenie. Absolútnemu víťazovi Borisovi
Kotmanovi sa to podarilo za hodinu, desať
minút a štyridsať sekúnd. Tradične udelili
cenu najstaršiemu bežcovi je ním 73 ročný
Viliam Novák, trať zabehol v čase 1:34:37.
Víťazov jednotlivých kategórií, ako aj poradie
a čas, aké dosiahli ostatní pretekári, si môžete
pozrieť na stránke www.horskybeh.sk (beh

Biela noc v Stupave
Projekt Biela noc vznikol pred trinástimi rokmi
v Paríži a postupne sa do neho zapájajú ďalšie mestá na svete. Organizátori chcú touto cestou priblížiť
verejnosti ukážky súčasného umenia a vylákať ľudí
do ulíc, aby si vychutnali svojskú atmosféru hry
svetla s tmou. Tento rok sa pridala aj Stupava.

D

o ulíc Bratislavy počas tohtoročnej Bielej
noci vyšlo okolo 100 000 ľudí, a to napriek
upršanému počasiu. Po tomto úspechu sa
organizátori rozhodli poslať tri vybrané diela
do ďalších slovenských miest. Voľba padla
na Malacky, Senec a Stupavu. A tak sa počas
piatka a soboty 30. a 31. októbra na stene jed
ného z domov Zdravotníckej ulice v našom
meste odohralo niekoľko osobitých, vtipných,
tajomných či príjemne mrazivých panto
mimických príbehov. Scenáristom, režisérom
a hercom sa mohol stať každý, kto sa po zot
mení zastavil a zapojil do hry so svetlom
a tieňmi.
Autorkou tejto interaktívnej videoprojek
cie s názvom Tieňohra bola Barbora
Berezňáková. Jej cieľom bolo upútať aj náhod
ných okoloidúcich a vtiahnuť ich do deja tak,
aby vytvorili svoj špecifický príbeh, vďaka
čomu sa na chvíľu stali živou súčasťou ume
leckého diela. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Milan GREGUŠ

Lamač – Stupava). Podľa slov viacerých však
vyhral každý, kto dokázal zdolať trasu, preko
nal sám seba a dobehol do cieľa. Najväčšou
odmenou pre bežcov aj organizátorov bol opäť
dobrý pocit, že sa zišli ľudia rovnakej krvnej
skupiny, pre ktorých je beh životnou láskou.
V cieli ich čakali guláš, čaj, pivo a najmä po
sedenie s ľuďmi, ktorí si majú čo povedať. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: redakcia

Druhého novembra 2015 sa
dožil 85. narodenín pán VIK
TOR KLAS zo Železničnej uli
ce. K tomuto krásnemu jubileu
mu želajú všetko najlepšie, veľa zdravia
a chuti do ďalšieho života rodinní príslušníci
a priatelia.

RIADKOVÁ INZERCIA
S eniorville Jablonové prijme do TPP
– kuchárku/pomocnú kuchárku.
Info: 0917 953 103.
S eniorville Jablonové prijme do TPP –
zdravotnú sestru, denné služby – dlhý/
krátky týždeň. Info: 0918 634 251.
S eniorville Jablonové prijme do TPP –
opatrovateľku/ľa. Info: 0918 634 251.

SPOMÍNAME
S láskou na Teba spomíname.
Uplynulo už osem rokov čo
nás náhle opustil náš drahý
MILANKO LACHKOVIČ.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou jeho najbližší.
V týchto dňoch si
s láskou spomíname na našu
drahú mamu, babinku,
svokru a kamarátku MARIKU
MAROŠOVÚ, rod. Noskovú, ktorá nás
pred rokom náhle opustila. Odišla ako
človek, ktorého sme milovali a v našich
spomienkach bude žiť ďalej...
Syn Martin s rodinou.

Dňa 4. decembra 2015 uplynú
dva roky, čo nás opustil náš
drahý manžel, otec a dedko
ANTON SIVÁK. Kto ste ho
poznali, venujte mu spomienku. S láskou
spomínajú manželka, dcéra Vanda, synovia Tóno, Paľo, Peťo a Maťo s rodinami.
Dňa 19. decembra 2015 uplynie
rok od smrti manžela, otca a deda
FRANTIŠKA STRASKÉHO. Kto ste
ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. S láskou na neho spomínajú
manželka, deti Milan, Rado a Ivana s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
sa dňa 18. novembra 2015
prišli rozlúčiť s naším drahým
manželom, otcom, synom a bratom
MIROSLAVOM STRÍBRNSKÝM.
Ďakujeme za všetky kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste zmiernili
náš smútok.

Odišiel si tíško spať, zaplakal
každý, kto ťa mal rád, tá rana
stále v srdci bolí, na ten deň
zabudnúť nedovolí.
Dňa 22. decembra 2015 uplynie už
dlhých 5 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý tatino PAVEL VASEK zo Stupavy.
S nehou a láskou spomínajú manželka
Janka, dcéry Kristínka s manželom
a Andrejka, rodičia a ostatná rodina.

Dňa 26. novembra 2015
sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého otecka,
dedka a pradedka Ing.JOZE
FA JANÁSA. Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku. S lás
kou spomínajú syn a dcéry s rodinami.

Úsmev mal na perách, dobrotu
v srdci, lásku v duši... Dňa 27.
decembra 2015 uplynú 3 roky,
čo nás opustil náš milovaný
otec, svokor, dedko, pradedko ROBERT
PAVLAČIČ zo Stupavy. S láskou a úctou
spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
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Mesto: Stupava
Miesto:

Kultúrny dom
– parkovisko Agátová

Dátum V nedeľu 20. 12. 2015
a čas: o 15,30 hod.

Viac informácií na:
a www.coca-cola.sk
Logo Coca-Cola, tvar fľaše Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna sú registrované ochranné známky spoločnosti The Coca-Cola Company.
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POĎAKOVANIE ZA PRIAZEŇ
Občianske združenie Pour Art pre vás v roku 2015 zorganizovalo množstvo
kultúrno-spoločenských podujatí. Veríme, že aj v nadchádzajúcom roku sa
spoločne stretneme na našich ďalších podujatiach – burze kníh, koncertoch
v stupavskej synagóge, prechádzkach v parku s lektorským výkladom,
v kine na dobrom filme, na moderovaných prezentáciách o histórii mesta
či divadelnej komédii v podaní skvelých stupavských ochotníkov.
Srdečne ďakujeme za priazeň, váš záujem je naším motorom. Prajeme
vám v budúcom roku najmä veľa zdravia, šťastia, lásky, mnoho kultúrnych
a spoločenských zážitkov.

KINO
Obľúbená burza kníh v synagóge

KINO

Stupavské kino v sieti Europa Cinemas

D
OZ Pour Art organizovalo pravidelné
brigády v Malom parku, ktoré budú
pokračovať aj v budúcom roku.

ramaturgia programu filmov premietaných
v stupavskom Kine X nasadzuje množstvo
titulov, ktoré pochádzajú z dielní európ
skych filmárov. Tie sa tešia u nás v Stupave veľkej
obľube. Vplyvom rozvíjajúcich sa a vznikajúcich
nových multiplexov v relatívne blízkom dosahu
našej kinosály sme pridanú hodnotu tej našej vi
deli práve v potenciáli sily európskej kinemato
grafie.
Po konzultáciách a prípravách s podobne
zmýšľajúcim manažmentom bratislavského
kina Nostalgia sme spoločne reagovali na výzvu

spoločnosti Europa Cinemas, ktorej cieľom bolo
členstvo v jej sieti kín. Cieľom organizácie Europa
Cinemas je poskytovať prevádzkovú a finančnú
podporu kinám, ktoré sa zaväzujú prinášať
na filmové plátno významný počet európskych
filmových titulov, ponúkať akcie a iniciatívy ako
aj propagačné činnosti zamerané na mladých di
vákov.
Vďaka podpore fondu Eurimages a francúzske
ho ministerstva zahraničných vecí sa vplyv Eu
ropa Cinemas šíri do krajín východnej Európy,
na Balkán, do Ruska a aj do Turecka. Dvojročná

snaha a úsilie pri príprave programu priniesli
svoje ovocie i u nás v Stupave. Kino X je členom
siete kín Europa Cinemas, ktorých je viac ako
970 v rôznych štátoch Európy.
Zostavenie programu rešpektuje požiadavky
istého percentuálneho zastúpenia európskej
produkcie. Teší nás, že máte v obľube aj popri
blockbusteroch zaujímavé snímky európskych
autorov, ktoré majú svoju jedinečnú hodnotu.
Martin MURÁNI
OZ Pour Art, prevádzkovateľ Kina X

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Máme pre Vás miesto: asistent/ka vedúceho predajne
aktívna práca na predajni – Bratislava – Eisnerova ul.

Pracovná náplň:
•
•
•
•

zastupovanie vedenia predajne v dobe ich neprítomnosti,
vedenie a motivácia personálu,
administratívna činnosť súvisiaca s prevádzkou predajne,
práca na pokladni a doplňovanie tovaru na predajnej ploche.

Váš profil:

• ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a vyššie,
resp. prax v obchode min. 2 roky,
• príjemné a ústretové vystupovanie,
• schopnosť prevziať zodpovednosť,
• analytické a komunikačné schopnosti,
• pozitívny postoj k obchodu,
• schopnosť motivovať a viesť tím,
• schopnosť tímovej spolupráce,
• odolnosť voči stresu,
• prozákaznícke myslenie,
• ochota k fyzickej práci.

Viac
informá
cií
nájdete
n
a
www.li
dl.sk >
Kariéra

Ponúkame Vám:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
atraktívne ﬁnančné ohodnotenie,
garantovaný ročný nárast mzdy po dobu 4 rokov,
rovnaká mzda pre mužov a ženy,
pracovný pomer na dobu neurčitú,
príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera,
možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní
po dobu 3 mesiacov,
práca na plný úväzok, dva dni v týždni voľné,
každá odpracovaná minúta zaplatená,
dovolenka nad rámec zákona,
doplnkové dôchodkové sporenie,
sabbatical – dlhodobé neplatené voľno,
stravné lístky v hodnote 3,80 €,
darčekové poukážky v hodnote 100 €,
vitamínový balíček,
vianočný večierok a letná akcia,
letný tábor pre deti,
ﬁremné jubileum.

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA
i 201512001-2
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KAM V STUPAVE
piatok 4. decembra

1 8.00 hod. Vánoční kameňák, 80 min., ko
média, CZE, Kino X Stupava
20.00 hod. Pri mori, 122 min, dráma, USA,
Kino X Stupava
16.30 do 20.00 hod. Točenie na hrnčiarskom
kruhu, lektorka: Dominika, poplatok 38 €
(v cene hlina aj výpal, na kurze sa neglazu
je), Pohodka. Na kurzy a tvorivé dielne sa
prihlasuje: telefonicky: 0918 420 437, mai
lom: ozpohodka@gmail.com

18.00 hod. Vánoční kameňák, 80 min., ko
média, CZE, Kino X Stupava
Viac informácií a aktuálny program
na www.kinox.sk.

Malý Princ

pondelok 7. decembra

17.00 do 19.00 hod. kurz modelovania,
vianočné dekorácie, lektorka Iveta Vachál
ková. Poplatok: dospelý 25 €, dieťa 15 €,
rodič + dieťa 35 € (v cene je všetok ma
teriál), Pohodka. Na kurzy a tvorivé dielne
sa prihlasujte: telefonicky: 0918 420 437,
mailom: ozpohodka@gmail.com

sobota 5. decembra

14.00 hod. Dobrý dinosaurus, 101 min.,
animovaná rodinná komédia, USA, Kino X
Stupava
16.00 hod. Malý Princ, 106 min., animo
vaný fantasy, FRA, Kino X Stupava
18.00 hod. Vánoční kameňák, 80 min., ko
média, CZE, Kino X Stupava
20.00 hod. Viktor Frankenstein, 109 min.,
hororová dráma, USA, Kino X Stupava

streda 9. decembra

17.00 do 19.00 hod. Prednáška Tantra
v dennom živote, CVČ Sunéčko
17.30 do 20.00 hod. Výroba stromčeka,
lektorka: Erika Tóthová, poplatok 12 €
(v cene je všetko), Pohodka. Na kurzy
a tvorivé dielne sa prihlasujte: telefonicky:
0918 420 437, mailom: ozpohodka@gmail.
com

nedeľa 6. decembra

14.00 hod. Malý Princ, 106 min., animo
vaný fantasy, FRA, Kino X Stupava
16.00 hod. Dobrý dinosaurus, 101 min.,
animovaná rodinná komédia, USA, Kino X
Stupava

štvrtok 10. decembra

CESTA TANCA V SUNÉČKU

17.00 do 19.00 hod. Marocká kuchyňa
– škola zdravého varenia, Varíme rýchlo
a zdravo, lektorka: Michaela Trezzi. Cena
20 € (v cene je všetok materiál), Pohodka.
Na kurzy a tvorivé dielne sa prihlasujte te
lefonicky: 0918 420 437, mailom: ozpohod
ka@gmail.com

Cesta tanca sa začína každý piatok už
o hodinu skôr, čiže o 18. 00 hod. Ste srdečne
vítaní!
Viac na www.sunecko.sk
Želáme všetkým krásne Vianoce!

ADVENTNÝ VEČER
Adventný koncert žiakov ZUŠ v Stupave sa
uskutoční v piatok 18.12.2015 o 18.00 hod.
vo Farskom kostole v Stupave. Všetkých
srdečne pozývame.

29. novembra 2015 o 15.30 hod.
Námestie sv. Trojice, Kostol sv. Štefana v Stupave

Farský úrad v Stupave a Mesto Stupava pozývajú
na slávnostné zažatie prvej sviečky na adventnom venci,
ktorý posvätí Mons. Felix Mikula.
Súčasťou sv. omše bude vystúpenie ženského speváckeho súboru
Nevädza a operného speváka Tomáša Šelca.
Zároveň vás pozývame na malé občerstvenie
pri adventnom venci (varené víno a cibuľový chlieb).

piatok 11. decembra

1 6.30 do 20.00 hod. Točenie na hrnčiarskom
kruhu, lektorka: Dominika, poplatok 38 €
(v cene hlina aj výpal, na kurze sa negla
zuje).
N
 a kurzy a tvorivé dielne sa prihlasujte:
telefonicky: 0918 420 437, mailom: ozpo
hodka@gmail.com

podujatia
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KAM V STUPAVE
Aktuálne termíny kurzov Happy

Na vybraný kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky priamo v prehľade aktuálnych ter
mínov, kliknutím na linku Rezervovať. Počet miest v kurzoch je limitovaný, preto všetky re
zervácie musia byť písomne potvrdené.

i 201512007

piatok 18. decembra

Dovidenia v divadle, priatelia
Od založenia stupavského ochotnícke
ho divadelného súboru prešiel nejaký
ten mesiac. Za ten čas sme stihli
naštudovať hru Slamený klobúk, ktorá
hneď pri premiére zožala úspech.
Ten sa vďaka divákom – niektorí
boli na predstavení aj niekoľkokrát,
opakoval pri každej repríze a čo je pre
nás príjemným povzbudením, dodnes
hráme pred vypredanou sálou. Priazeň
našich verných nechceme stratiť ani
v ďalšom roku, preto momentálne
usilovne nacvičujeme novú hru. Okrem
vtipných situácií a energie divákom
opäť ponúkneme poriadnu porciu
originálnej hudby a pesničiek, ktoré
na mieru skladá náš dvorný hudobník
Marian Surovka. Premiéru novej hry
sme naplánovali na prvú polovicu roku
2016. Za celý súbor prajeme všetkým
pokojné Vianoce a v ďalšom roku len to
najlepšie. Tešíme sa na vás v divadle!
Komorné divadlo

1
6.30
do
20.00
hod.
Točenie
na hrnčiarskom kruhu, lektorka: Domini
ka, poplatok 38 € (v cene hlina aj výpal,
na kurze sa neglazuje), Pohodka. Na kurzy
a tvorivé dielne sa prihlasujte: telefonicky:
0918 420 437, mailom: ozpohodka@gmail.
com

sobota 12. decembra

 vorivé dielničky Pohodka, súčasť
T
vianočných trhov v Synagóge – ŽUPNÉ
VIANOCE (čas upresníme). Budeme vy
rábať vianočné stromčeky.
Poplatok 5 €. Na kurzy a tvorivé dielne
sa prihlasujte: telefonicky: 0918 420 437,
mailom: ozpohodka@gmail.com

pondelok 14. decembra

1 7.00 do 19.00 hod. kurz modelova
nia, vianočné dekorácie, lektorka Iveta
Vachálková. Poplatok: dospelý 25 €, dieťa
15 € , rodič + dieťa 35 € (v cene je všetok ma
teriál), Pohodka. Na kurzy a tvorivé dielne
sa prihlasujte: telefonicky: 0918 420 437,
mailom: ozpohodka@gmail.com

i 201512006
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Projekt Handball Academy
„Nadstavba“ Golden
Teamu na druhom
stupni ZŠ

V

predchádzajúcom čísle som sa vám
snažil vysvetliť, prečo vznikol projekt
Golden Team a v čom je unikátny.
Je to spoločný výchovno-vzdelávací
projekt našej školy s hádzanárskym klubom
HC Tatran Stupava. Pre osvieženie pri
pomeniem, že projekt funguje už druhý rok
a je doňho zapojených spolu takmer 100
prváčikov a druháčikov. V nasledujúcich
dvoch školských rokoch plánujeme otvoriť
ďalšie štyri triedy (v každom ročníku po dve).
Takýmto spôsobom vybudujeme dostatočne
širokú základňu chlapcov a dievčat, z ktorých
môžeme vytvoriť v piatom ročníku športové
triedy zamerané na hádzanú. Bude to práve
nový a intenzívnejší začiatok v projekte s náz
vom:

Handball Academy
V čom je Golden Team s Handball Aca
demy spoločný a v čom rozdielny? V prvom
rade majú oba projekty spojitosť so školou,
sú súčasťou školského procesu. Handball
Academy je nadstavbou Golden Teamu
na druhom stupni. Rozdiel je v intenzite
športovej prípravy a zameraní. Na prvom
stupni, čiže v Golden Teame, sa kladie dôraz

na všeobecný pohybový rozvoj detí a hádzaná
(minihádzaná) je síce nosným športom, ale
nie uprednostňovaným za každú cenu.
V projekte Handball Academy je intenzita
športovej prípravy oproti bežným triedam
na úplne inej úrovni. Bežné triedy na druhom
stupni majú dve hodiny telesnej výchovy
za týždeň, ale trieda Handball Academy ich
má sedem a hádzaná je nosným športom.
Musí byť. Mať jeden vyprofilovaný šport je
základnou podmienkou ministerstva školstva
pre vytvorenie športovej triedy na druhom
stupni. Ako povedal tréner Handball Aca
demy Róbert Popluhár: „Tieto športové triedy
zamerané na rôzne športy a v rôznych mes
tách, sme v minulosti mali. Ale ako prišla nová
porevolučná doba, tak tieto triedy zanikali.“
My ju dnes v Stupave máme. Zatiaľ je len jed
na, a to v piatom ročníku.
Okrem spomínaného zamerania na hádzanú
nebudú deti o nič zaostávať ani v ostatných
športoch, ako tiež povedal Róbert Popluhár:
„Deti budú pokračovať v celkovej obrat
nosti, gymnastike, naučia sa volejbal, bas
ketbal, lyžovať, korčuľovať a, samozrejme,
plávať. Plávaniu sa venujú už teraz dve hodi
ny do týždňa.“ Trénermi v projekte sú okrem
spomenutého Róberta Popluhára (rozhovor
s ním nájdete v tomto vydaní Stupavských

novín) Svetozár Prokeš, Zuzana Kalmárová
a Branislav Krištofič.
Poslaním trénerov nie je len budovať čo naj
viac konkurencieschopné družstvá chlapcov
a dievčat v hádzanej, ale aj ich formovať pre
ďalší život. Deťom, respektíve tínedžerom,
ukážu smerovanie do života. Naučia ich, že
ak chcú niečo dosiahnuť, tak len poctivým
prístupom, nech už pôjde o čokoľvek. Šport
vie dať deťom pravidelné návyky, tímového
ducha, súdržnosť a tiež možnosť spoznať niek

toré kúty sveta, za ktorými sa dá so športom
cestovať.
Za niektoré môžem spomenúť napríklad tur
naje Partille Cup vo Švédsku, Handball Cup
v Prahe či Eurofest v Slovinsku. Ďalšou ne
spornou výhodou projektu Handball Acade
my je, že žiadne dieťa nevynechá viac školskej
dochádzky oproti ostatným spolužiakom
z triedy. Pretože ak ju vynechajú, tak ju
vynechajú všetci spolu. Takto dokážeme
ovplyvniť výchovno-vzdelávací proces detí

až do ukončenia základnej školy. A už teraz
sa intenzívne premýšľa nad pokračovaním
týchto projektov na strednej škole, čím by sa
vytvoril ucelený systém prípravy mladých
športovcov.

Aké sú športové ciele
Handball Academy?
Najvyššie. Bez akejkoľvek skromnosti môžeme
povedať, že naše dievčenské či chlapčenské
družstvá sa o niekoľko rokov budú pravidelne
v súťažiach biť o tie najvyššie priečky na Slo
vensku. Už dnes som presvedčený o tom,
že deti, ktoré dnes trénujú v našej školskej
hale, sú budúci extraligoví hráči či reprezent
anti Slovenska. Viete, odkiaľ budú pochádzať?
„Šak od nás, ze Stupavy...“
Daniel JANČÁR
Foto: Lesanka YILDIZOVÁ
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Stupava nie je „repre“,
ale má čo ponúknuť

Ako športoví fanúšikovia či ľudia žijúci v okolí Stupavy sme určite
dostatočne rozhľadení na to, aby sme vedeli, akým športom sa práve
tu môžu naše deti venovať. Avšak o úspechu či neúspechu nášho dieťaťa
nerozhoduje len talent či športový zápal, ktorým naše dieťa disponuje.
Ale vždy aj niečo, čo je trochu v úzadí. Čo tým myslím?
prekoná. Bol som s nimi celkovo na štyroch
šampionátoch. V role hlavného trénera som
s družstvom na ME, ale aj na MS skončil
na siedmom mieste a v úlohe asistenta to bolo
dokonca piate miesto v roku 2005 na ME. Čo
bolo považované za úplnú senzáciu. V roku
1994 sme na ME tiež skončili s partiou okolo
Halasovej a Dubajovej na siedmom mieste.
 ri všetkej úcte k Stupave, predsa len Stu
P
pava nie je ani reprezentácia, ani nehrá

T

oto: Odbornosť a kvalitu trénerského
tímu, pod akým môžu naše deti športovo
rásť a trénovať. Dovoľte mi, aby som vám
predstavil 51-ročného trénera našich
mladších žiakov Róberta Popluhára. Tento
prešedivený pán stojí za najväčšími úspe
chmi slovenských dievčenských kadetských
reprezentácií a nielen o tom sa s nami roz
rozprával, keď sme si spolu posedeli. Dnes už
nevedie žiadny reprezentačný tím a takisto
nie je ani na lavičke nejakého popredného
tímu, ktorý viedol počas svojej kariéry, ale
venuje sa práci v HC Tatran Stupava. Teraz
však už dajme priestor jeho slovám.
 de a kedy ste začali s trénovaním?
K
Som rodák z Partizánskeho, kde ženská
hádzaná vždy mala vrcholovú úroveň.
A vzhľadom na to, že obaja rodičia boli tréneri,
začal som s trénovaním aj ja, a to veľmi skoro.
Už v šestnástich rokoch. Začal som s malými

deťmi. Po pár rokoch som odišiel študovať
na vysokú školu do Bratislavy a tu som začal
trénovať tiež malé deti. Jednej partii dievčat
som sa venoval osem rokov a z nej vyšla
i neskoršia slovenská reprezentantka Martina
Halasová. S týmito dievčatami som prešiel
od žiačok cez dorast až po ženy, kde som ich
trénoval v prvej lige. Ďalšou zastávkou bolo
družstvo mužov ŠKP, počas vojenčiny zase
juniorka ŠKP. Neskôr ďalšie ženské tímy ako
napríklad Inter, Štart Bratislava, potom Brno
v HIL-ke, päť rokov v Rakúsku a popritom
som mal reprezentácie.
Aké reprezentácie ste viedli?
Prešiel som si to postupne od kadetiek cez
juniorky až po ženy.
A najväčší úspech ste mali aký a s kým?
Práve s kadetkami sa mi spájajú najväčšie
reprezentačné úspechy, ktoré asi ťažko niekto

HIL-ku, nie je to ani angažmán v zahraničí
za „tvrdú“ menu. Prečo, respektíve čo vás
dotiahlo sem?
Chalani ako Braňo Krištofič, Rudo Draško
vič ml. a Roman Vigh mi hovorili asi pred
ôsmimi rokmi, že chcú obnoviť hádzanú
v Stupave. Chodili si po rady na moje trén
ingy, potom som párkrát prišiel sem zase im
niečo ukázať. V tých chalanoch je vidieť zápal
pre to, čo robia a čo chcú dosiahnuť. Vtedy
som ani netušil, že tu raz zakotvím.
Ako to pokračovalo ďalej?
Poznal som sa s predchádzajúcim riaditeľom,
ktorý mi tu ponúkol miesto pred takmer
tromi rokmi. A teraz, za súčasnej riaditeľky
pani Cibuľovej, sme sa spoločne so Sveťom
Prokešom pustili do projektu Handball
Academy. A viac už nepotrebujem. Je to
vlastne návrat k tomu, ako som s trénovaním
začínal.
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A
 le to ste mali dievčatá.
Áno, toto je vlastne moja prvá skúsenosť
s mladými chalanmi.
Č
 o ambície?
Stále rovnaké, ako sme povedali rodičom
na stretnutí. Nemôžeme očakávať, že zo
všetkých detí budú hádzanári, ale úspe
chy sa určite dostavia. Treba dať tomu čas.
Avšak o rok či dva verím v to, že budeme
hrať na majstrovstvách Slovenska o medaily...
Dlhodobým cieľom je, aby deti mali pohybovú
kultúru. Šport im vyplní program a nebudú
mať čas na rôzne nástrahy tejto doby.
Toto bol krátky výňatok z toho, o čom sme
sa spolu rozprávali. Niektoré z myšlienok
pána Popluhára sú spomenuté v článku
o Handball Academy, kde pracuje ako jeden
z hlavných trénerov. Myslím, že ako tréner má

rozhodne čo ponúknuť nášmu klubu a z jeho
mnohoročných skúseností môžu čerpať naši
mladší tréneri, ktorí sú na začiatku svojej tré
nerskej kariéry.
Za rozhovor ďakuje Daniel JANČÁR
Foto: Lesanka YILDIZOVÁ

OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle Stupavských novín
sme nesprávne uviedli, že na stretnutie
jubilantov boli pozvaní aj Stupavčania vo
veku 70 rokov. Pozývaní boli jubilanti vo
veku 75 a viac rokov.
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ŽUPNÉ
VIANOCE

www.mkic.sk
www.stupava.sk
www.tourismbratislava.com

12. december 2015 9.00 – 20.00 hod.

NÁMESTIE SVÄTEJ TROJICE

SYNAGÓGA

9.00 – 20.00 VIANOČNÉ TRHY

9.00 – 17.00 REMESELNÝ TRH

17.00 SLÁVNOSTNÉ ROZSVIETENIE
VIANOČNÉHO STROMČEKA
17.15 DEVILS – tanečná skupina
17.30 SVÄTÁ OMŠA

9.30 VYSTÚPENIE DETIČIEK
Materská škola Janka Kráľa

18.30 ADVENTNÝ KONCERT V KOSTOLE
Stupavjánek a Stupavjan
– betlehemský koncert
Ženský spevácky zbor Nevädza
a operný spevák Tomáš Šelc

10.30 a 11.30 SPEVÁCKY ZBOR APOLLO

VYSTÚPENIE DETIČIEK
Materská škola Marcheggská
14.00 RAGTIMOVÉ VIANOCE
SO SAXOPHONE SYNCOPATORS
14.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY
práce žiakov ZUŠ, ženská galéria
15.30 FRANTIŠEK BÁLEŠ SO SPEVÁČKOU
MIRKOU ZÁHUMENSKOU – vianočné
piesne s jazzovým nádychom
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